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

La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 10 de setembre 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 3 DE SETEMBRE 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 general, Maria Abarca Martínez 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
Pol Ejarque i Cortés, regidor

Absents/excusats com a convidat:
-

Xavier Miquel i Pons, 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.

2. Adjudicació del contracte de subministrament del sistema de videoacta,
equips de gravació i transmissió d’actes i dos anys de manteniment.
El 30 de novembre de 2012 l’Ajuntament de Corbera de Llobregat va acordar adherirse al sistema de contractació centralitzada que amb destinació als ens locals de
Catalunya es realitzi en les diverses categories d’adquisicions previstes en l’article 205
del TRLCSP, pel Consorci de Desenvolupament Local de Catalunya.
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És necessari dotar a aquest ajuntament d’eines i solucions que comportin la
simplificació de les tasques administratives i afavoreixin l’acompliment dels objectius
de transparència establerts normativament i que permeti:
1. La integració amb el sistema de convocatòries d’òrgans de govern municipal
per incorporar els punts de l’ordre del dia de les sessions;
2. La incorporació de l’agenda, documentació, ordre del dia i possibles
intervencions;
3. La gravació de les sessions del Ple (o del que es determini a la sala), inclòs el
control de l’enfocament de les càmeres de vídeo integrades del sistema, en
format d’àudio, vídeo i dades estàndard;
4. Signar electrònicament, amb firma avançada i reconeguda, l'acta multimèdia
amb múltiples certificats (CatCert , eDNI, FNMT, etc. ), que compleixi de la
normativa d’administració electrònica aplicable;
5. La realització del postminutatge;
6. La visualització de les videoactes en un portal de reproducció, tant en directe
(streaming) com en diferit, personalitzat i integrable a la seu electrònica, i
compatible amb els navegadors d’internet habituals i en els dispositius mòbils
basats en Android o iOS, com a mínim;
7. La cerca en el portal de reproducció que facilitin la localització de punts de
l’ordre del dia per punts o per intervencions;
8. La gestió interna amb control d’accés basat en usuaris, rols diferenciats i control
de flux de publicació a internet i la gestió de la publicació dels continguts en les
xarxes socials;
9. L’adequació a les prescripcions establertes a la Llei 39/2015 de procediment
administratiu comú i la Llei 40/2015 del Règim Jurídic del Sector Públic pel que
fa a l’adaptació de les actes i la resta de requisits de procediment administratiu
en l’àmbit electrònic.
El 27 d’agost de 2018, la responsable de sistemes d’administració electrònica ha emès
un informe que queda incorporat a l’expedient, amb la justificació de la contractació.

La Secretaria General de l’Ajuntament ha emès informe que queda incorporat a
l’expedient.
Per això, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Règim Interior proposa a la Junta
de Govern Local l’adopció dels següents:
ACORDS
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Vist que el pressupost amb registre d’entrada 7080/2018, de 13 de juliol presentat
per l’empresa Ambiser Innovaciones SL, amb CIF B85355071 i per un preu total de
34.677€, IVA exclòs, les quals 31.129,56€ correspon al subministrament del material,
software i instal·lació i 3.547,44€, IVA exclòs, al manteniment del segon any, ja que
el primer és gratuït, es proposa per a la seva adjudicació.
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PRIMER. Adjudicar, dins l’Acord Marc aprovat pel Consorci Català pel
Desenvolupament Local de Catalunya, el contracte de subministrament del sistema de
videoacta, equips de gravació i transmissió d’actes, i 2 anys de manteniment (el primer
és gratuït), dins de l’Acord Marc aprovat pel CCDL i l’ACM amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (expedient 2016.01), segons el detall següent:
LOT 1 Sistema de videoacta,
equips de gravació i transmissió d’actes, i manteniment
Sublot Software de gravació, gestió i signatura digital
1.1
Sublot Software de retransmissió en directe
1.2
Sublot Equip de control
1.3
Sublot Sistema de vídeo sala convencional primera càmera
1.4
Sublot Sistema de vídeo sala convencional següents càmeres
1.5
Sublot Sistema d’àudio sala convencional primers 5 micròfons
1.8
Sublot Sistema d’àudio sala convencional següents micròfons
1.9
Sublot Allotjament servidor local (per TB)
1.12
Sublot Manteniment software de gravació, gestió i signatura
1.15
digital (per TB)
Sublot Manteniment software de retransmissió en directe (per
TB)
1.16

Preu unitat
compra

unitats

total

1
14.190,00 €

14.190,00 €
1

712,00 €

712,00 €
1

1.140,00 €

1.140,00 €
1

4.252,50 €

4.252,50 €
2

1.250,90 €

2.501,80 €
1

2.769,61 €

2.769,61 €
15

70,91 €
4.500,00 €

1

1.063,65 €
4.500,00 €

3.519,96€

1

3.519,96€

27,48€

1

27,48€

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import total de
41.959,17€, que inclou l’IVA, dels quals 37.666,77€ son amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 02.920.20400 del vigent pressupost municipal i que correspon al
subministrament del material, software i instal·lació i 4.268,20€ que correspon al
manteniment del segon any, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 01.924.22699 que
es consigni en el pressupost de l’any 2019.
TERCER. Notificar el present acord al CCDL/ACM i a Ambiser Innovaciones SL, pel seu
coneixement.

3. Pròrroga del contracte de servei per a la neteja de les infraestructures
d’aigües residuals i pluvials que integren la xarxa pública de sanejament en
baixa del municipi.
El 9 d’octubre de 2017 la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte del servei
per a la neteja de les infraestructures d’aigües residuals i pluvials que integren la xarxa
pública de sanejament en baixa del municipi a l’empresa TRITUVERD, SL, SL amb CIF
B63327910.
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L’import del contracte va ser de 77.272,72€ (10% d’IVA exclòs) pel període d’1 any
de durada inicial, amb data d’efectes 1 d’octubre de 2017, essent prorrogable fins un
màxim de 10 mesos.
El contracte inicial finalitzarà el proper 30 de setembre.
En el pacte TERCER del contracte s’estableix que aquest podrà ser prorrogat si és
voluntat de l’Ajuntament, anualment fins un màxim de deu (10) mesos, essent
obligatòria per a l’empresa adjudicatària.
La voluntat d’aquest Consistori és continuar la relació contractual amb l’empresa
adjudicatària del contracte per 10 mesos més, tal i con estableix el responsable del
contracte en informe emès el 27 de juliol de 2018, que esgotant la totalitat de
possibilitat de pròrroga.
La secretària general de l’Ajuntament ha emès informe el 30 de juliol de 2018, que
queda incorporat a l’expedient.
Per això, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Serveis Públics proposa a la Junta
de Govern Local l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER. Prorrogar per (10) deu mesos més el contracte de servei per a la neteja de
les infraestructures d’aigües residuals i pluvials que integren la xarxa pública de
sanejament en baixa del municipi a l’empresa TRITUVERD, SL amb CIF B63327910,
per un import màxim de 64.393,93€ (10% d’IVA exclòs) per 10 mesos de durada, amb
data d’inicis l’1 d’octubre de 2018 i finalització el 31 de juliol de 2019.
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa de caràcter plurianual, per import total de
70.833,33€ que inclou l’IVA, amb càrrec a l’aplicació 13.160.22799 del vigent
pressupost municipal, subordinada al crèdit que es consigni al pressupost de l’any
2019.
Exercici 2018 (3 mesos)……………………. 21.250,00 €
Exercici 2019 (7 mesos)…………………. 49.583,33 €

4. Adjudicació del contracte de subministrament en la modalitat
d’arrendament operatiu d’un vehicle Nissan X-Trail per l’Àrea de Règim
Interior de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.
El 30 de novembre de 2012 l’Ajuntament de Corbera de Llobregat va acordar adherirse al sistema de contractació centralitzada que amb destinació als ens locals de
Catalunya es realitzi en les diverses categories d’adquisicions previstes en l’article 205
del TRLCSP, pel Consorci de Desenvolupament Local de Catalunya.
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Atès que és necessari un vehicle per l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament perquè els
treballadors municipals es puguin desplaçar i fer les seves tasques.
Des del departament de Compres i Contractació s’ha emès un informe que queda
incorporat a l’expedient, amb la justificació de la contractació.
Dins del plec de prescripcions tècniques que regula l’Acord Marc pel subministrament
de vehicles en les modalitats de compra i arrendament amb opció de compra amb
destinació a les Entitats Locals de Catalunya consten 11 lots de vehicles amb diferents
característiques.
Vist que el Lot 3 sublot 1.11 s’ajusta a les necessitats actuals.
Vista l’oferta presentada pel ALD Autorenting SAU amb registre d’entrada 7992/2018
segons el qual la prima mensual és de 473,03€ IVA exclòs.
El secretari acctal., ha emès informe que queda incorporat a l’expedient.
Per això, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Règim Interior proposa a la Junta
de Govern Local l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER. Adjudicar, dins l’Acord Marc aprovat pel Consorci Català pel
Desenvolupament Local de Catalunya, el contracte de subministrament, en la
modalitat d’arrendament operatiu d’un vehicle per l’Àrea de Règim Interior de
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, segons el detall següent:

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import total de
27.473,76€, que inclou l’IVA, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 02.920.20400
del vigent pressupost municipal i subordinada al crèdit que es consigni en el pressupost
dels anys 2019, 2020, 2021 i 2022, en les quanties següents i condicionat a la data
de lliurament del vehicle, ja que en el PCAP determina que el termini màxim de
lliurament és de 60 díes a comptar des de la data de la comanda, amb una previsió a
1 de novembre de 2018:
Exercici 2018 .............. 1.144,74€
Exercici 2019 .............. 6.868,44€
Exercici 2020 .............. 6.868,44€
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Adjudicatari: ALD Autorenting SAU CIF A80292667
Vehicle: Nissan X-Trail 5 places dci 96Kw (130 cv) 4x4-i acenta
Durada contracte: 48 mesos
Quilometratge anual: 10.000 Kms
Preu vehicle: 572,37€ al mes, IVA inclòs
Abonament quilòmetres no consumits: 0,0221 euros/Km sense IVA
Pagament quilòmetres per excés: 0,0221 euros/Km sense IVA
Opció de compra a 48 mesos: 16.885,90 euros més IVA
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Exercici 2021 .............. 6.868,44€
Exercici 2022 .............. 5.723,70€
TERCER. Notificar el present acord al CCDL/ACM i a ALD Autorenting SAU, pel seu
coneixement.
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 els punts següents que
resulten aprovats amb el mateix quòrum, excepte el punt «Urgència II. Incoació del
contracte de subministrament en la modalitat de lloguer sense opció de compra de
motius i llums nadalencs», què amb l’abstenció dels regidors presents de la CUP,
resulta aprovat amb la majoria què requereix la llei.
COMUNICACIÓ I ESTRATÈGIA DIGITAL
Urgència I. Incoació del contracte de subministrament d'ordinadors en la
modalitat d'arrendament amb opció de compra.
És necessària la renovació de l’actual parc informàtic de les dependències municipals
per dotar-les de maquinari actualitzat per a poder treballar adequadament amb les
noves tecnologies sorgides. Aquesta necessitat així com les característiques essencials
de la contractació queden suficientment acreditades a l’informe justificatiu de la
contractació que forma part de l’expedient, i on es proposa la contractació del
subministrament de 92 ordinadors en la modalitat de lloguer amb opció de compra,
establint una durada inicial de 48 mesos i amb un import de licitació màxim de
89.256,20 €, IVA exclòs.
S’adjunta a l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques que ha de regular aquest contracte, i que han estat informats
favorablement per la Secretaria General de l’Ajuntament, quedant incorporats a
l’expedient.
Per això, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Comunicació i estratègia digital
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents:

PRIMER. Iniciar els tràmits per a la contractació del subministrament de 92 ordinadors
per a les dependències municipals, en la modalitat de lloguer amb opció de compra i
mitjançant el procediment obert simplificat, i aprovar el Plec de clàusules
administratives particulars i Plec de prescripcions tècniques que, juntament amb el
Plec de clàusules administratives generals aprovat per l’Ajuntament, regularan aquesta
contractació. L’import de licitació màxim per a la durada inicial del contracte de 48
mesos s’estableix en un màxim de //89.256,20.-// €, 21% d’IVA exclòs, i es preveu
que la data d’inici del contracte sigui l’1 de novembre de 2018.
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ACORDS
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SEGON. Convocar el procediment obert simplificat publicant l’anunci de licitació en el
perfil del contractant, atorgant un termini de 15 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 de caràcter plurianual, amb import màxim que inclou
l’IVA de 108.000,00 €, que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària
núm. 02.920.63202 de l’estat de despeses del vigent pressupost municipal, subordinat
al crèdit que es consigni en els pressupostos dels anys 2019, 2020, 2021 i 2022
atenent el següent desglòs que inclou l’IVA:




Exercici 2018: 4.500,00 €
Exercici 2019 a 2021: 27.000,00 €/any
Exercici 2022: 22.500,00 €

QUART. Facultar l’Alcaldessa per a aprovar els actes de tràmit que esdevinguin
d’aquesta licitació.
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
Urgència II. Incoació del contracte de subministrament en la modalitat de
lloguer sense opció de compra, de motius i llums nadalencs.
L’Ajuntament de Corbera de Llobregat no disposa de motius ni llums nadalencs per a
ser instal·lats en els carrers del municipi en el període de Nadal. L’objectiu d’aquesta
contractació és poder disposar dels elements necessaris per poder guarnir els carrers
del municipi.
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
per la Secretaria General de l’Ajuntament, quedant incorporats a l’expedient.
Per això, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic proposa
a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents:

18/09/2018 La secretària

ACORDS
PRIMER. Iniciar els tràmits per a la contractació del subministrament, en la modalitat
d’arrendament sense opció de compra, dels motius i il·luminacions nadalenques pel
municipi de Corbera de Llobregat, mitjançant el procediment obert simplificat abreujat,
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 34.650,00 €, 21% d’IVA exclòs, pels tres anys de durada del contracte.
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SEGON. Convocar el procediment obert simplificat abreujat publicant l’anunci de
licitació en el perfil del contractant, atorgant un termini de 5 dies hàbils 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, de caràcter plurianual i que inclou l’IVA, per import
total màxim del contracte de 41.926,50 euros, que es farà efectiva amb càrrec a
l’aplicació pressupostària núm. 22.433.20300 de l’estat de despeses del vigent
pressupost municipal, subordinat al crèdit que es consigni en els pressupostos dels
anys 2019, 2020 i 2021 atenent el següent desglòs:




Exercici 2018: 6.987,75 €
Exercici 2019 i 2020: 13.975,50 €
Exercici 2021: 6.987,75 €

QUART. Facultar l’Alcaldessa per a aprovar els actes de tràmit que esdevinguin
d’aquesta licitació.
MEDI AMBIENT
Urgència III. Incoació contracte servei manteniment franges i massa
forestal.
És necessari realitzar tasques i actuacions de manteniment a totes les franges
perimetrals i massa forestal en general del municipi, per tal de millorar la seguretat
de les persones, els habitatges i les infraestructures, disminuir el risc de propagació
d’un incendi urbà cap a l’exterior de la urbanització/nucli de població, disminuir el risc
de propagació d’un incendi forestal cap a l’interior de la urbanització/nucli de població
i facilitar l’accés dels equips d’extinció en cas d’incendi forestal.
Per aquest motiu i davant de la manca de recursos propis per dur a terme el servei,
es fa necessària la licitació d’un expedient de contractació que permeti solucionar la
necessitat indicada.

Per això, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Medi Ambient proposa a la Junta de
Govern Local l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER. Iniciar els tràmits per a la contractació del servei de manteniment de les
franges perimetrals i massa forestal en general del municipi, mitjançant el procediment
obert subjecte a regulació harmonitzada, i aprovar el Plec de clàusules administratives
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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 han estat informats
per la Secretaria General de l’Ajuntament, quedant incorporats a l’expedient.
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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 429.361,74 €, 21% d’IVA exclòs, pels
quatre anys de durada inicial del contracte.
La data inicialment prevista d’inici del contracte és l’1 de desembre de 2018.
SEGON. Convocar el procediment obert amb regulació harmonitzada publicant l’anunci
de licitació en el DOUE i en el perfil del contractant, atorgant un termini de 35 dies
naturals per a presentar les proposicions, a partir del d’enviament de l’anunci al DOUE.
La presentació de les proposicions es realitzarà digitalment mitjançant l’eina Sobre
Digital disponible en el perfil del contractant municipal.
TERCER. Autoritzar la despesa, de caràcter plurianual, per import total màxim del
contracte de 519.527,71 euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a
l’aplicació pressupostària núm. 12.136.21002 de l’estat de despeses del vigent
pressupost municipal, subordinat al crèdit que es consigni en els pressupostos dels
anys 2019, 2020, 2021 i 2022 atenent el següent desglòs que està calculat en funció
de la previsió d’execució de contracte per a cada anualitat establert en el Plec de
prescripcions tècniques:






Exercici
Exercici
Exercici
Exercici
Exercici

2018:
2019:
2020:
2021:
2022:

1.270,50 €
121.465,40
107.308,84
125.918,00
163.564,97

€
€
€
€

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

1. De la resolució del gerent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (Doc:
1741/2018 ref. AMB 2171/17 i RE 2018/7309 de l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat) de “RESTAR ASSABENTAT restar assabentat de la interposició dels
recursos contenciosos-administratius, que a continuació es relacionen, el
coneixement dels quals ha correspost a la Secció 3a de la Sala del ContenciósAdministratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i que han estat
formulats contra l’Acord del Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona de data 26/06/2018 que aprova definitivament el Reglament
metropolità dels serveis urbans de transport discrecional de viatgers que
realitzen els vehicles de turisme de lloguer amb conductor o conductora (VTC)BOPB de 09/07/2018

Maria Abarca Martínez
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18/09/2018 La secretària

5. Donar compte a la Junta de govern Local de 3 de setembre de 2018.
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6. Precs i preguntes.
No se’n formulen.
I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 10:55
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.»
Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital

La secretària, Maria Abarca Martínez

Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.

Maria Abarca Martínez
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18/09/2018 La secretària
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