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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 31 de gener 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 27 DE DESEMBRE DE 2016.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 10:10 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’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 i Manel Ripoll i Puertas.

La presidenta obre la sessió i es tracten els assumptes següents que resulten aprovats per 
unanimitat:

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.

SECRETARIA

2. Adhesió contracte derivat (Exp. 2015.05 D1) de l’Acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya.

Antecedents.- 

1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva de 
data 6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu 
a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i 
prescripcions tècniques aprovats en sessió de la  Comissió Executiva de data 9 de juny de 
2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, adjudicar l’Acord marc pel 
subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Expedient 2015.05), d’acord amb el següent detall d’empreses seleccionades per lots: 1) 
AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3) “NEXUS 
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ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS NATURAL FENOSA (Gas Natural Serveis SDG SA)”: 
Lots AT i BT, 5) “IBERDROLA CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: 
Lots AT i BT, procedint- se a la formalització efectiva dels citat Acord amb les empreses 
adjudicatàries, en data 27 d’octubre de 2016.

2.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal 
efecte d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució 
de la Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de 
contactant de l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord adoptat en la 
sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 de novembre de 2016, el contracte derivat 
(Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, mitjançant 
subhasta electrònica, a l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU d’acord amb el detall de tarifes 
per lots que es relaciona a la part resolutiva del present acord i a l’empara dels articles 25 
i ss. del PCAP que va regir la licitació de l’Acord marc del que deriva referenciat a l’apartat 
anterior, i que preveu de conformitat amb els articles concordants aplicables del Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), com una de les fórmules per a 
l’adjudicació dels corresponents contractes derivats de subministrament, la possibilitat de 
realitzar una subhasta electrònica entre els empreses seleccionades en l’Acord marc. 

3.- En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat mercantil 
adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de subministrament 
elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior. 

4.- S’incorpora a l’expedient un quadre comparatiu emès per l’enginyer municipal sobre 
els preus vigents del contracte (entre 1 d’abril 2016 i 31 de desembre de 2016) i els preus 
del nou contracte, del qual se’n desprèn que els preus milloren entre un 5,69 % a un 19,88 
%

Fonaments de Dret.-

Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats 
per acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil 
de contractant de l’entitat,  que regeixen l’Acord marc pel subministrament d’energia 
elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05).

Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la 
Presidència del CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant de 
l’entitat que regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament d’energia 
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2014.05 D1).

Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei de contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156 respecte a 
l’adjudicació i formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2 respecte al 
règim de vigència i pròrrogues dels contractes, i resta de normativa concordant aplicable. 
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Quart.- Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents 
concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i 
competències de les entitats locals (...)/ o articles aplicables de Llei d’organització 
comarcal.

Per això, a proposta de la regidoria de l’Àrea de Serveis Públics, la Junta de Govern Local 
ha adoptat els següents acords:

Primer. Que el municipi de Corbera de Llobregat s’adhereix al contracte derivat (Exp. 
2015.05 D1) de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats 
locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01), per un termini de 

dotze mesos, des de l'1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2017, d’acord amb el 
següent detall de condicions econòmiques especificades per lots i tarifes:

Preus terme d’energia:

Lot 1 Baixa Tensió (BT):

Baixa tensió: Tarifa/període Preu Adjudicat 
€/MWh

Sublot BT1 2.0A 112,158
Sublot BT2 2.0DHAP1 136,573
Sublot BT3 2.0DHAP2 56,843
Sublot BT4 2.0DHSP1 135,3
Sublot BT5 2.0DHSP2 64,3
Sublot BT6 2.0DHSP3 52,7
Sublot BT7 2.1A 128,298
Sublot BT8 2.1DHAP1 150,298
Sublot BT9 2.1DHAP2 72,198
Sublot BT10 2.1DHSP1 150,298
Sublot BT11 2.1DHSP2 79,398
Sublot BT12 2.1DHSP3 64,898
Sublot BT13 3.0AP1 97,098
Sublot BT14 3.0AP2 83,098
Sublot BT15 3.0AP3 55,458

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del 
Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 D1).
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Preus del terme de potència:

Baixa 
tensió €/kW i any

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3

2.0 A 38,043426
2.0 
DHA 38,043426

2.0 
DHS 38,043426

2.1 A 44,444710
2.1 
DHA 44,444710

2.1 
DHS 44,444710

3.0 A 40,728885 24,43733016,291555

Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent.  Ordre IET/107/2014, 
de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, de 
19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014). 

Segon. Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL (Carrer 
València, 231, 6ª, 08007, Barcelona).

Tercer. Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del 
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica, tot donant-li els 
efectes de publicitat que siguin preceptius.

EDUCACIÓ

3. Aprovació del conveni de transport escolar amb el Consell Comarcal, curs 2016-
2017.

El 14 de novembre de 2016, la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Llobregat 
aprovà el Conveni de col·laboració per a la gestió del servei públic de transport escolar a 
Corbera de Llobregat, pel curs 2016-17, entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i 
l'Ajuntament de Corbera de Llobregat.

Amb la finalitat de prestar un millor servei de transport escolar a aquells alumnes 
d'escolarització obligatòria però de trasllat no obligatori, aquest Ajuntament ha subscrit 
diferents convenis per a la prestació de l'esmentat servei, a l'empara de l'Acord del Ple 
Municipal de data 11 de juliol de 2000.
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La signatura del present conveni comporta l'aportació econòmica per part de l'Ajuntament 
de la quantitat de 25.934,50 € a càrrec de la corresponent partida pressupostària, d'acord 
amb l'establert amb la clàusula Segona de l'esmentat conveni.

A proposta de la regidoria de l’Àrea d’Ensenyament, la Junta de Govern Local acorda el 
següent:

PRIMER.- Aprovar el Conveni de col·laboració per a la gestió del servei públic de transport 
escolar a Corbera de Llobregat, pel curs 2016-17, el text del qual s'adjunta a l'expedient.

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa corresponent a l'aportació econòmica municipal, 
per un import de 25.934,50 € amb càrrec a la partida 31.326.46500, subordinada al crèdit 
que es consigni en el pressupost municipal per l'exercici 2017, a favor del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat, 

TERCER.- Facultar a l'alcaldessa per tal que pugui materialitzar la signatura del Conveni.

QUART.- Notificar els presents acords al Consell Comarcal del Baix Llobregat, adjuntant 
tots els exemplars del conveni signats.

4. Transformació de societat anònima en limitada de l'empresa adjudicatària del 
contracte de subministrament d'ordinadors.

En data 20 de juny de 2014 la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte de 
subministrament d’un mínim de 90 ordinadors en la modalitat d’arrendament sense opció 
de compra en 48 mensualitats, a l’empresa Abast Systems SA amb CIF A-59104612, pel 
preu cert i global de //49.279,68.-// €, 21% d’IVA exclòs, essent formalitzat en data 1 de 
juliol de 2014. La data d’inici comptable del contracte es va fixar en l’1 d’agost de 2014 en 
previsió que l’entrega dels ordinadors i la declaració de conformitat dels mateixos es 
realitzés dins el mes de juliol de 2014, essent posteriorment modificada en acord de la 
Junta de Govern Local de 24 d’octubre de 2014, ajustant la data d’inici a 1 de setembre de 
2014.

En data 5 de desembre de 2016 l’Ajuntament ha tingut coneixement de la transformació 
de societat anònima de l’empresa adjudicatària en societat limitada, mitjançant el registre 
de la factura corresponent al període de facturació de desembre 2016 amb número ENTRA-
2016_9348.

En data 19 de desembre de 2016, l’empresa adjudicatària ha aportat l’escriptura pública 
de transformació de societat anònima en limitada i reelecció de càrrec de l’empresa 
adjudicatària, atorgada davant de la notària Sra. E.G.C. (LOPD), amb número del seu 
protocol (LOPD) i data 4 de novembre de 2016, amb efectes 15 de novembre de 2016, 
data en què es va inscriure en el en el en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 39.200, 
Foli 188, Full B73607, Inscripció 48, considerant-se acreditada l’esmentada transformació 
de societat anònima en limitada, per la qual cosa s’ha de considerar subrogada en les 
mateixes condicions contractuals, procedint la subsegüent presa de raó per l’òrgan de 
contractació competent.
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Per tot l’exposat, a proposta de la regidoria de l’Àrea de Règim Interior, la Junta de Govern 
Local acorda el següent:

ÚNIC. Donar-se per assabentada de la transformació de societat anònima en limitada de 
l’empresa adjudicatària del contracte de subministrament d’un mínim de 90 ordinadors en 
la modalitat d’arrendament sense opció de compra en 48 mensualitats, transformant-se 
l’empresa Abast Systems, SA amb CIF  A-59104612 en Abast Systems, SL amb CIF B-
59104612, subrogant-se aquesta última en les obligacions i deures relatius a l’esmentat 
contracte, amb efectes 15 de novembre de 2016 i fins a la finalització del mateix.

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 10:30 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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