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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 18 de març de 2019 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 11 DE MARÇ DE 2019.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 09:10 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’alcalde acctal., Albert Cañellas i Pagés, i assistits per la 
secretària acctal., Marta Puig Puig hi assisteixen els membres següents:

- 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
- Xavier Miquel i Pons, regidor

Absents/Excusats:

- Montserrat Febrero i Piera
- Pol Ejarque i Cortés, 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.

RÈGIM INTERIOR

2. Adhesió al contracte de l'Acord marc de subministrament de paper 
adjudicat pel Consorci Català de Desenvolupament Local a Lyreco España, SA.

Antecedents

Per al normal funcionament d’aquest Ajuntament es fa necessària l’adquisició de paper 
per a les diferents àrees i, en l’actualitat, és necessari realitzar la contractació d’aquest 
subministrament. En aquest sentit, i atès que l’ACM, a través del Consorci Català pel 
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Desenvolupament Local (CCDL) té adjudicat un acord marc de subministrament de 
paper amb destinació a les entitats locals a l’empresa Lyreco España SA, i atès que 
l’Ajuntament està adherit al sistema de contractació centralitzada des del 30 de 
novembre de 2012, des de l’Àrea de Règim interior es considera procedent efectuar 
els tràmits oportuns per adherir-nos a aquest contracte, les especificacions del qual es 
concreten a continuació. 

La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment 
administratiu de licitació a tal efecte, en la sessió celebrada el dia 4 d’octubre de 2018, 
va acordar adjudicar l’Acord marc de subministrament de paper amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.03) a les empreses seleccionades següents: 
CANON ESPAÑA SAU, SET PRAT PAPER DISTRIBUCIONS SA i LYRECO ESPAÑA SA. 

En data 7 de novembre de 2018 es va procedir a la formalització dels pertinents 
contractes administratius de l'Acord marc, amb les empreses CANON ESPAÑA SAU, 
LYRECO ESPAÑA SA i SET PRAT PAPER DISTRIBUCIONS SA.

Mitjançant la Resolució de Presidència núm. 74/2018, de data 15 de novembre, es va 
aprovar el plec de clàusules administratives particulars per a l’adjudicació del contracte 
derivat de l’Acord marc de subministrament de paper amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya, mitjançant oferta presentada en Sobre digital (expedient 
2018.03.D1) 

En data 29 de novembre de 2018 la Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació 
del corresponent procediment definit als plecs referenciats a l’apartat anterior, va 
acordar adjudicar el contracte basat del procediment derivat de l’Acord marc del 
subministrament de paper amb destinació a les entitats locals de Catalunya mitjançant 
oferta presentada en sobre digital (expedient 2018.03-D.1) a l’empresa LYRECO 
ESPAÑA SA, formalitzant-se el corresponent contracte, en data 9 de gener de 2019, i 
essent, en conseqüència plenament executiu, per un termini de dotze mesos, 
comptadors a partir de la data de formalització del present contracte i podent ser 
prorrogat per tres períodes més de dotze mesos addicionals, essent el seu límit, 
vigència inicial i pròrrogues, de quaranta-vuit mesos com a màxim.

Fonaments de Dret

Primer. Disposició addicional 3a. de la nova LSCP, en relació a la Disposició addicional 
5a de la LBRL, en la redacció donada per la LRSAL.

Segon. Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a 
la creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes i articles 
concordants del TRLCSP en relació a les adhesions formalitzades abans de l’entrada 
en vigor de la nova LCSP. 

Tercer. Articles 220 i 222 de la nova LCSP en relació al règim dels Acords marc. 
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Quart. Article 153 i 220 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes 
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents 
documents contractuals.

Cinquè. Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que 
regeixen l’Acord marc del subministrament de paper amb destinació als ens locals de 
Catalunya aprovats per la Resolució de Presidència núm. 42/2018, de 18 de juny i 
publicats al perfil de contractant de l’entitat.

Sisè. Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat de l'Acord 
marc del subministrament de paper amb destinació a les entitats locals de Catalunya, 
a licitar mitjançant sobre tancat, aprovat per Resolució de Presidència núm. 74/2018 
de data 15 de novembre i publicat al perfil de contractant de l’entitat. 

Setè. Atesa la quantia i la durada del contracte, l’òrgan de contractació serà la Junta 
de Govern Local per delegació de l’Alcaldia efectuada en Decret núm. 2018/757, de 3 
de maig de 2018, reservant-se l’Alcaldia els actes de tràmit que esdevinguin de la 
present contractació, inclosos els encàrrecs directes de subministrament a l’empresa 
adjudicatària al llarg de la vigència del contracte.

Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Règim Interior proposa a la 
Junta de Govern local l’adopció dels següents
 

ACORDS

PRIMER. Disposar l’adhesió del municipi de Corbera de Llobregat al contracte basat 
(Exp. 2018.03-D1) en l’Acord marc de subministrament de paper amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.03), regit pels plecs de clàusules 
administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen l’Acord marc del que 
deriva, aprovats per la Resolució de Presidència núm. 42/2018, de 18 de juny i 
publicats al perfil de contractant de l’entitat i pel plec de clàusules administratives 
particulars que regeix els contractes basats en l’anterior, aprovat per Resolució de 
Presidència núm. 74/2018 de data 15 de juliol novembre i publicat al perfil de 
contractant de l’entitat, per un termini de dotze mesos, comptadors a partir de la data 
de formalització del present contracte, 9 de gener de 2019. Aquest període podrà ésser 
prorrogat per tres períodes més de dotze mesos addicionals, essent el seu límit, 
vigència inicial i pròrrogues, de quaranta-vuit mesos com a màxim. L’adhesió a aquest 
acord permet la realització d’encàrrecs directes d’acord amb el contracte basat.

Els preus unitaris per adquirir el paper a LYRECO ESPAÑA SA són els següents:

Tipologia – referència i fins a 48 caixes per a cada tipus Preu paquet
(IVA no inclòs)

DINA4 Reciclat Estandard Steinbeis ClassicWhite 2,35 €
DINA3 Reciclat Estandard Steinbeis ClassicWhite 4,69 €
DINA4 Verge Estandard Lyreco Budget 2,85 €
DINA3 Verge Estandard Lyreco Budget 5,69 €
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DINA4 Reciclat Prèmium Steinbeis TrendWhite 2,67 €
DINA3 Reciclat Prèmium Steinbeis TrendWhite 5,33 €
DINA4 Verge Prèmium Navigator Discovery 2,82 €
DINA3 Verge Prèmium Navigator Discovery 5,64 €
DINA4 Protocol Navigator Expression 3,51 €

SEGON. Aprovar la contractació de paper d’impressió i la corresponent autorització de 
despesa a l’aplicació pressupostària 02.920.22000 del pressupost municipal vigent, 
subordinada al càrrec que es consigni en el pressupost de l’any 2020.

TERCER. Notificar aquest acord a Lyreco España SA, com a empresa adjudicatària del 
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament de paper (Ctra. de l’Hospitalet, 
147-149 Edifici Paris D, 08940, Cornellà de Llobregat), així com al Consorci Català pel 
Desenvolupament Local (preferentment per e-notum al NIF P0800222B i el correu 
electrònic ccdl@ccdl.cat o per correu a Carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 
Barcelona, tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.

QUART. Comunicar aquest acord a l’ACM a través del correu electrònic 
centraldecompres@acm.cat.

3. Devolució de fiança del contracte de subministrament del programari per 
a la creació de l'OAC virtual i presencial de l'Ajuntament.

Per acord de Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2010, es va adjudicar el 
contracte de subministrament del programari per a la creació de l’OAC virtual i 
presencial d’aquest Ajuntament a l’empresa ABSIS INFORMÀTICA, SL amb CIF 
B59383596.

En data 4 de juny de 2010 es va formalitzar el contracte de referència, amb l’empresa 
adjudicatària, i va dipositar una fiança definitiva corresponent a aquest contracte per 
import de 7.936,75€ i una altra per import de 307,25€ corresponent a l’ampliació del 
contracte. 

De conformitat amb el previst a l’article 102 del TRLCSP, la garantia definitiva es 
retornarà o cancel·larà quan s’hagi produït el venciment del termini de garantia i 
complert satisfactòriament el contracte de què es tracti, o fins que es declari la 
resolució del contracte sense culpa del contractista.

El contracte va finalitzar el 22 de novembre de 2011 tal i com s’estableix en la 
declaració de conformitat amb el material subministrat, signada pel responsable tècnic 
del contracte. 

Ates que ABSIS INFORMÀTICA, SL va oferir un termini de garantia de 2 anys a comptar 
de la data de signatura de la de la declaració de conformitat, aquesta va finalitzar el 
22 de novembre de 2013.
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El 6 de febrer de 2019 el responsable del Servei d’Informàtica, ha emès informe 
favorable respecte de la devolució de la garantia, que s’incorpora a l’expedient, per 
haver transcorregut el termini de garantia i no ha estat detectada cap situació 
imputable a l’execució del subministrament ni al contractista.

La devolució de les garanties dipositades eximeix al contractista de qualsevol 
responsabilitat derivada de l’execució del contracte, tal i com s’estableix en els articles 
100 i 102 del TRLCSP.

La tresoreria acctal. de l’Ajuntament ha emès informe el 14 de febrer de 2019, en el 
sentit que les fiances consten encara dipositades a data de l’informe,  amb números 
d’operació:

 320100000865………………………………7.936,75€
 320110000015………………………………   307,25€. 

Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Règim Interior proposa a la 
Junta de Govern local l’adopció dels següents
 

ACORDS

ÚNIC. Retornar les fiances dipositades per l’empresa adjudicatària del contracte de 
subministrament del programari per a la creació de l’OAC virtual i presencial de 
l’Ajuntament, a l’empresa ABSIS INFORMÀTICA, SL amb CIF B59383596, per imports 
de:

 7.936,75€ amb número d’operació 320100000865,
    307,25€ amb número d’operació 320110000015.

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

4. Devolució fiança del contracte de subministrament de motius i 
il·luminacions nadalenques pel municipi.

El 17 d’octubre de 2014, per acord de Junta de Govern Local es va adjudicar el 
contracte de subministrament, en la modalitat d’arrendament sense opció a compra, 
de motius i il·luminacions nadalenques pel municipi de Corbera de Llobregat  a 
l’empresa ELECNOR, SA amb CIF A48027056, per un import de 37.600,00€ (IVA 
exclòs), establint un termini inicial de 48 mesos, amb data d’inici d’efectes l’1 de 
novembre de 2014 i de finalització 1 d’octubre de 2018. El contracte es va formalitzar 
el 28 d’octubre de 2014.

L’adjudicatari va dipositar la fiança definitiva corresponent a aquest contracte, per 
import de 1.880,00€.

De conformitat amb el previst a l’article 102 del TRLCSP, la garantia definitiva es 
retornarà o cancel·larà quan s’hagi produït el venciment del termini de garantia i 
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complert satisfactòriament el contracte de què es tracti, o fins que es declari la 
resolució del contracte sense culpa del contractista.

El termini de garantia ve fixat en la clàusula 5.2 del Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, on s’especifica que la garantia definitiva serà retornada un cop vençut el 
termini de garantia i completes per l’adjudicatari totes les seves obligacions 
contractuals. Es fixa un termini de garantia de 3 mesos des de la data de finalització 
del contracte.

El 16 de gener de 2019, l’enginyer municipal ha emès  informe favorable respecte de 
la devolució de la garantia, que s’incorpora a l’expedient, per haver transcorregut el 
termini de garantia i en no haver estat detectada cap situació imputable a l’execució 
del servei i al contractista.

La devolució de les garanties dipositades eximeix al contractista de qualsevol 
responsabilitat derivada de l’execució del contracte, tal i com s’estableix en els articles 
100 i 102 del TRLCSP.

La Tresorera i Secretària accidentals de l’Ajuntament han emès ambdós informes que 
queden incorporats a l’expedient.

Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic 
proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents
 

ACORDS

ÚNIC. Retornar la fiança dipositada per l’empresa adjudicatària del contracte de 
subministrament, en la modalitat d’arrendament sense opció a compra, de motius i 
il·luminacions nadalenques pel municipi de Corbera de Llobregat, amb un termini inicial 
de 48 mesos, amb data d’inici d’efectes l’1 de novembre de 2014 i de finalització 31 
d’octubre de 2018, a l’empresa ELECNOR, SA amb CIF A48027056, per import de 
1.880,00€ amb número d’operació 32014002841.

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.

Urgència I. Atorgament de la subvenció pel cost del manteniment i el consum 
de l'enllumenat a les urbanitzacions amb conveni subscrit (2019). 

El Ple de l’11 de novembre de 2014 es van aprovar les minutes dels convenis de 
col·laboració entre l’Ajuntament i les urbanitzacions per al manteniment dels serveis i 
els carrers  de les urbanitzacions. En el cas de les urbanitzacions no recepcionades, en 
les quals les associacions de propietaris o bé juntes de compensació són titulars 
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d’instal·lacions d’enllumenat dels carrers, es va establir una modalitat de conveni per 
tal d’aconseguir una millor eficiència energètica i seguretat de les instal·lacions.

La modalitat de conveni de col·laboració que tenia per objecte la millora de 
l’enllumenat i establia que la subvenció dels dos primers anys es destinaria a l’ajut per 
a la inversió inicial que havien de fer les entitats urbanístiques en la instal·lació  de 
l’enllumenat, a partir d’aquest moment, les despeses de consum i manteniment corren 
a càrrec de l’Ajuntament, amb caràcter subvencional.

L’associació de propietaris de Sant Cristòfol (Fase 2 (I-II)), l’associació de propietaris 
de El Bonrepòs C, l’associació de propietaris del Paratge de la Servera,  l’associació de 
propietaris de Can Margarit polígon I,  l’associació de propietaris de El Bonrepòs B i 
l’associació de propietaris de Can Margarit II, van subscriure  aquesta modalitat de 
conveni que té una durada de 5 anys, prorrogables a 10 anys. En el cas del Paratge 
de la Servera, atesa la quantia de la inversió, té una durada inicial de 8 anys, 
prorrogables a 10.

Cadascuna de les urbanitzacions abans referenciades,  van subscriure l’autorització 
per a que, mentre el conveni sigui vigent, l’Ajuntament es faci càrrec del pagament de 
les factures pel manteniment de les instal·lacions a realitzar per l’empresa Elecnor i 
pel consum elèctric de l’enllumenat. En aquest mateix document l’Ajuntament es 
compromet a realitzar el pagament de les factures que presenti Elecnor i Endesa, en 
execució de la cessió del dret efectuat per les associacions. 

Les associacions que subscriuen els convenis d’enllumenat hauran de sol·licitar que 
se’ls atorgui, per a l’anualitat en curs, la subvenció  corresponent a les despeses  del 
manteniment i consum de la instal·lació de l’enllumenat de la qual són titulars.

El 18 de desembre de 2018 NRE. 13016, l’associació de veïns del Bonrepòs B; el 10 
de gener de 2019 NRE. 296,  l’associació de Veïns de La Servera, el 24 de gener i 7 
de febrer de 2019 NRE. 853, 1402, l’associació de veïns Can Margarit II; l’1 de febrer 
de 2019 NRE. 1106, l’associació de veïns del Bonrepòs C; el 5, 19 i 20 de febrer de 
2019 NRE. 1227, 1820 i 1841, l’associació de veïns de Can Margarit I  i el 14 de febrer 
de 2019 NRE. 1616  l’associació de veïns de Sant Cristòfol fase 2 , a fi de donar 
compliment al conveni subscrit, presenten sol·licitud per a obtenir la subvenció pel 
manteniment i el consum de l’enllumenat de la urbanització al llarg de 2019, en 
aquests mateix document concreten la memòria de les actuacions, la declaració de 
responsable  conforme no han obtingut altres subvencions pel mateix destí, que 
compleixen l’article 13 de la llei de subvenció 38/2003, que estan al corrent de les 
obligacions fiscals i de la Seguretat Social i adopta el compromís de complir  amb les 
condicions establertes al conveni subscrit. 

El 22 de febrer de 2019, un cop revisada la documentació i verificat que les 
associacions es troben al corrent de les seves obligacions, des del departament s’emet 
document que així ho acredita.

Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Serveis Públics proposa a la 
Junta de Govern local l’adopció dels següents
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ACORDS

PRIMER.- Atorgar a l’associació de propietaris Sant Cristòfol (Fase 2 (I-II)), 
l’associació de propietaris de El Bonrepòs C, l’associació de propietaris del Paratge de 
la Servera,  l’associació de propietaris de Can Margarit polígon I,  l’associació de 
propietaris de El Bonrepòs B i l’associació de propietaris de Can Margarit II,  la 
subvenció corresponent al cost del manteniment i consum de l’any 2019 de la 
instal·lació de l’enllumenat de la qual són titulars, amb càrrec a les partides 
pressupostàries: 13.165.48008, 13.165.48005, 13.165.48009, 13.165.48000, 
13.165.48004, 13.165.48001 respectivament.        
    
SEGON.-  Autoritzar i disposar la despesa a les diferents associacions de l’anualitat 
2019 per a les subvencions corresponents al cost de manteniment i consum de l’any 
2019 de la instal·lació d’enllumenat de la qual són titulars, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostaria del vigent pressupost municipal, d’acord amb el detall següent:

NOM 
BENEFICIAR
I

NIF URBANITZACIÓ IMPORT 
SUBVENCIÓ

CONCEPTE

Associació 
propietaris       
Sant Cristòfol 
Fases 1 i 2

G603349
84

Sant Cristòfol fase 
1-2

1.732,72€ Cost 
manteniment 
i consum 
instal·lació 
enllumenat 

Associació 
propietaris        
Bon Repòs C

G596290
63

El Bonrepòs C 2.958,45€ Cost 
manteniment 
i consum 
instal·lació 
enllumenat 

Associació 
propietaris  
Paratge de la 
Servera 

G589645
78

Paratge de la 
Servera 

2.653,53€ Cost 
manteniment 
i consum 
instal·lació 
enllumenat 

Associació de 
propietaris 
Can Margarit 
Polígon I

G593196
99

Can Margarit 
polígon I

5.755,97€ Cost 
manteniment 
i consum 
instal·lació 
enllumenat 

Associació 
propietaris        
Bon Repòs B

H603564
41

El Bonrepòs B 3.112,12€ Cost 
manteniment 
i consum 
instal·lació 
enllumenat 

Associació de 
propietaris 

G595026
09

Can Margarit 
polígon II

6.085,09€ Cost 
manteniment 

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

Codi Segur de Validació a683fee9b6694c3a97bbd0de91e52928001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/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

 i 
P

u
ig

18
/0

3/
20

19
L

a 
se

cr
et

àr
ia

 a
cc

ta
l.

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=a683fee9b6694c3a97bbd0de91e52928001


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

 

Can Margarit 
Polígon II

i consum 
instal·lació 
enllumenat 

TERCER.-Facultar  l’Alcaldia per a la realització de tots els tràmits inherents al 
pagament directe de les factures presentades per l’empresa Elecnor corresponents al 
manteniment de l’enllumenat, a nom de l’associació de propietaris Sant Cristòfol (Fase 
2 (I-II)), l’associació de propietaris de El Bonrepòs C, l’associació de propietaris del 
Paratge de la Servera,  l’associació de propietaris de Can Margarit polígon I,  
l’associació de propietaris de El Bonrepòs B i l’associació de propietaris de Can Margarit 
II.

QUART.- Facultar  l’Alcaldia per a la realització de tots els tràmits inherents al 
pagament directe de les factures  presentades per l’empresa Endesa corresponents al 
consum de l’enllumenat, a nom de l’associació de propietaris Sant Cristòfol (Fase 2 (I-
II)), l’associació de propietaris de El Bonrepòs C, l’associació de propietaris del Paratge 
de la Servera,  l’associació de propietaris de Can Margarit polígon I,  l’associació de 
propietaris de El Bonrepòs B i l’associació de propietaris de Can Margarit II.

CINQUÉ.- Les subvencions atorgades es justificaran tal i com estableix el document 
1 i 2 de tramitació convenis enllumenat urbanitzacions no recepcionades signat entre 
les diferents associacions, Elecnor SA i l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.

SISÉ.-  Notificar als interessats

5. Precs i preguntes.

No se’n formulen.

I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 10:41 
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., Marta Puig Puig         

 Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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