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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 23 de juliol 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 15 DE JULIOL DE 2019.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 9:30 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
- Xavier Miquel i Pons, 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.

RÈGIM INTERN I EQUIPAMENTS 

2. Aprovació inicial del projecte executiu de caldera i xarxa de calor amb 
biomassa a la Zona Esportiva i CEIP Jaume Balmes

Per Decret d’Alcaldia núm. 1587/2018, de 14 de setembre, l’Ajuntament va adjudicar 
el contracte menor de serveis per a la realització de la certificació energètica de les 
instal·lacions de la zona esportiva (edificis pavelló i piscina municipal), i la redacció del 
projecte executiu per a la instal·lació d’una caldera de biomassa que donés servei als 
dos edificis, a l’empresa OICOS Estratègia Ambiental SCP amb NIF J65829244. Aquest 
contracte es va modificar per Decret d’Alcaldia núm. 907/2019, de 8 de maig, per 
realitzar canvis en el projecte adjudicat, consistents en substitució del combustible  a 
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utilitzar (estella enlloc de pèl·let), retirar les dues calderes de gasoil del pavelló i 
ampliar la xarxa de calor per a subministrar aigua calenta a un tercer edifici, el de 
l’escola Jaume Balmes. 
Per registre d’entrada núm. 2019/5894, de 5 de juny, el Sr. J. R. G. (LOPD), en nom 
de l’empresa OICOS Estratègia Ambiental SCP presenta el document tècnic adjudicat, 
amb el títol “Projecte executiu de caldera i xarxa de calor amb biomassa a la Zona 
Esportiva Municipal i CEIP Jaume Balmes” redactat pels Srs. C. C. R. (LOPD), enginyer 
tècnic industrial, i J. R. G. (LOPD), ambientòleg, i per import d’execució de 199.797,96 
€, 21% d’IVA exclòs (241.755,53 IVA inclòs) i un termini d’execució estimat de 12 
setmanes.

El projecte recull les obres necessàries per a la instal·lació d’una nova caldera de 
biomassa (estella) de 400 Kw de potència, ubicada al pavelló municipal que donarà 
servei als mateixos elements que abasteixen actualment les dues calderes de gasoil 
del pavelló, la caldera de gas natural des vestidors de la piscina i camp de futbol i la 
caldera de calefacció de l’escola Jaume Balmes. Es contempla retirar les dues calderes 
del pavelló i la caldera dels vestidors de la piscina, fet que obliga a inertitzar el dipòsit 
de gasoil del pavelló i a donar de baixa el subministrament de gas natural de la piscina.

També inclou l’adequació de la sala de calderes actual del pavelló incloent un reforç 
estructural, per a poder encabir tant la nova caldera de biomassa i les instal·lacions 
hidràuliques com també la creació d’una sitja per a l’emmagatzematge de l’estella. 
Inclou la creació de la xarxa de calor per a l’abastament d’aigua calenta als 3 edificis 
que es proposa que s’instal.li creuant el C. Josep Tarradellas, a través d’un lateral de 
les pistes poliesportives, creuant posteriorment a la cruïlla del C. Lluís Millet i la Plaça 
dels Països Catalans i a través de la zona de terra del pati de l’escola Jaume Balmes 
fins a arribar a les sales de calderes de cada edifici, on també es contemplen actuacions 
com desplaçaments d’instal·lacions i/o instal·lació dels elements necessaris per a 
connectar les instal·lacions actuals a la nova xarxa de calor.

El projecte consta dels següents documents: Memòria, Plànols, Plec de Condicions, 
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, Estudi de gestió de residus, Manual de Manteniment, 
Inspeccions i Operacions, Annex de càlculs i Pressupost.

L’enginyer municipal ha emès informe tècnic favorable, signat en data 28 de juny de 
2019, condicionat a l’informe favorable de la Direcció General de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya (DGPEIS), atès que tal i com 
consta en l’informe tècnic, el projecte inclou modificacions substancials en matèria 
d’incendis a la sala de calderes del pavelló, i d’acord amb les definicions de l’article 4 
de la llei 3/2010, i com edifici classificat a l’epígraf 17 de l’annex 1 de la llei 3/2010, 
Establiments d’activitats recreatives o de pública concurrència, d’acord amb el Codi 
tècnic de l’edificació, de més de 500 m2 de superfície o amb  un aforament de més de 
500 persones, cal sol·licitar el control preventiu de l’Administració de la Generalitat 
(DGPEIS) en matèria d’incendis tal com estableix l’article 22 de l’esmentada llei. 
Aquest informe favorable és condició per a poder aprovar definitivament el projecte. 

Així mateix, el tècnic considera necessari contractar la Direcció Facultativa de les obres 
externa, recomanant que sigui realitzada pel mateix equip redactor del projecte.
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Igualment i atès que el projecte afecta una escola, els seus responsables hauran de 
comunicar als Serveis Territorials d’Educació del Baix Llobregat, les dades de l’empresa 
adjudicatària de les obres, i coordinar-ne les activitats externes.

Els serveis jurídics municipals han emès informe favorable que resta incorporat a 
l’expedient.

La competència per a l’aprovació d’aquests projectes correspon a l’Alcaldia de 
conformitat amb la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre. 
No obstant això, en el cas del nostre Ajuntament aquesta competència ha estat 
delegada en la Junta de Govern Local.

Per tot l’exposat la Regidoria de Règim Interior i Equipaments Municipals proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents,

ACORDS

PRIMER.  Aprovar inicialment el document tècnic “Projecte executiu de caldera i xarxa 
de calor amb biomassa a la Zona Esportiva Municipal i CEIP Jaume Balmes” amb un 
import d’execució de 199.797,96 €, 21% d’IVA exclòs (241.755,53 € IVA inclòs) i un 
termini d’execució de 12 setmanes.

SEGON. Sol·licitar a l’Administració de la Generalitat (DGPEIS) informe favorable pel 
control preventiu en matèria d’incendis, tal i com estableix l’article 22 de la llei 3/2010, 
necessari per a l’aprovació definitivament el projecte. 

TERCER. Sotmetre el projecte a informació pública per un període de trenta dies hàbils 
mitjançant publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província, en 
el web municipal i en el tauler d’edictes electrònic, als efectes d’al·legacions i 
reclamacions.

EDUCACIÓ

3. Aprovació de la devolució de fiança del contracte de servei per a la gestió 
i execució del Casal Municipal d'Estiu 2016_2018 

En data 23 de maig de 2016 es va formalitzar el contracte de referència, amb el senyor 
X. F. M. (LOPD). L’adjudicatari va dipositar la fiança definitiva corresponent a aquest 
contracte, per import de 3.165,40 €.

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.
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El termini de garantia ve fixat en la clàusula 5.2 del Plec de Clàusules Administratives 
Particulars i Tècniques en 6 mesos a comptar des de la data de finalització del 
contracte, a partir de la signatura de l’acta i conforme les actuacions realitzades o 
informe favorable emès pel tècnic municipal.

En data 25 de juny de 2019 el tècnic de l’Àrea d’Educació, 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 acctal. i Secretària acctal. de l’Ajuntament han emès ambdós informes, 
que queden incorporats a l’expedient.

Per tot l’exposat la Regidoria d’Educació proposa a la Junta de Govern Local, com a 
òrgan de contractació, l’adopció del següent 

ACORD

ÚNIC. Retornar la fiança dipositada per l’empresa adjudicatària del contracte de servei 
per a la gestió i execució del Casal Municipal d’Estiu 2016-2018, amb data d’inici per 
a la temporada d’estiu de l’any 2016 i finalització a la temporada d’estiu de l’any 2018, 
al senyor X. F. M.(LOPD), per import de 3.165,40 € amb número d’operació ABC 
320160000837.

VIA PÚBLICA

4. Aprovació del contracte d'obres de conservació i manteniment trams 
finals calçades Ctra Bonrepòs i carrer Sant Isidre

L’objecte d’aquest contracte són les obres necessàries per a la conservació i 
manteniment dels trams finals de les calçades de Carretera del Bonrepòs i Carrer Sant 
Isidre, segons documents tècnics redactats pel tècnic municipal Sr. R. R.(LOPD), que 
formen part de l’expedient, i que seran aprovats en la incoació de l’expedient. L’import 
conjunt dels documents tècnics és de //59.189,42.-// €, 21% d’IVA exclòs, i el termini 
d’execució màxim de deu (10) dies.

En conseqüència, i per a poder executar les actuacions incloses en els documents 
tècnics redactats, 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 Via Pública proposa a la Junta de Govern local, com 
a òrgan de contractació, l’adopció dels següents,

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

Codi Segur de Validació c3df7d8a0e094af2b52a74cd0345c871001

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

 i 
P

u
ig

06
/1

1/
20

19
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

 

ACORDS

PRIMER. Aprovar els documents tècnics següents redactats pels serveis tècnics 
municipals, atenent l’establert a la part expositiva, i que formaran part del contracte:

1. Memòria valorada obres conservació i manteniment del tram final de calçada 
de la Carretera del Bonrepòs, amb un import d’execució màxim de 42.090,91 
€, 21% d’IVA exclòs, i un termini d’execució de màxim 5 dies.

2. Memòria valorada obres de reparació menor del tram final de calçada del carrer 
Sant Isidre, amb un import d’execució màxim de 17.098,51 €, 21% d’IVA 
exclòs, i un termini d’execució de màxim 5 dies.

SEGON. Iniciar els tràmits per a la contractació de l’execució de les obres per a la 
conservació i manteniment dels trams finals de les calçades de Carretera del Bonrepòs 
i Carrer Sant Isidre, mitjançant el procediment obert simplificat abreujat, i aprovar el 
Plec de clàusules administratives particulars que, juntament amb el Plec de clàusules 
administratives generals aprovat per l’Ajuntament i els documents tècnics aprovats, 
regularan aquesta contractació. L’import de licitació total s’estableix en un màxim de 
//59.189,42.-// €, 21% d’IVA exclòs.

TERCER. Convocar el procediment obert simplificat abreujat publicant l’anunci de 
licitació en el perfil del contractant, atorgant un termini de 10 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. 

QUART. Autoritzar la despesa per import total màxim del contracte de 71.619,20 
euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
11.1532.61915 del pressupost municipal vigent.

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

EDUCACIÓ I VIA PÚBLICA

5. Aprovació del contracte de subministrament i estesa de sorra rentada a 
àrees i parcs infantils i sorrals de les escoles

En data 22 de maig de 2019 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de 
l’expedient de licitació per a la contractació del subministrament i estesa de sorra 
rentada a les àrees infantils i escoles de primària del municipi, i es va convocar la 
licitació pel procediment obert simplificat abreujat amb presentació d’ofertes 
mitjançant Sobre Digital, amb un import màxim de contracte de 28.410,00 €, 21% 
d’IVA exclòs, pels 2 anys i 4 mesos de durada del contracte, sense possibilitat de 
pròrroga, establint com a data prevista d’inici l’1 de setembre de 2019.
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La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació 
en data 30 de maig de 2019, amb un període de deu (10) dies hàbils per a presentar 
ofertes, essent l’últim dia el 13 de juny de 2019 a les 23.59 hores. 

Dins el període de presentació dues (2) empreses han presentat proposicions, Unión 
de excavaciones y transportes Corbera de Llobregat, SL amb CIF B60091949 i registre 
d’entrada 2019/6275 i Obres i construccions Corbera, SL amb CIF B65560302 i registre 
d’entrada 2019/6313.

De la valoració efectuada per la Mesa de Contractació amb el resultat que consta en 
l’acta emesa, que s’incorpora a l’expedient i es publica en el perfil del contractant, de 
la que se’n desprèn que totes les ofertes han estat acceptades, es proposa l’adjudicació 
de l’objecte del contracte en favor de l’empresa licitadora Unión de excavaciones y 
transportes Corbera de Llobregat, SL amb CIF B60091949, per haver resultat amb 
l’oferta millor quant a relació qualitat-preu obtenint una valoració de 100 punts, no 
sobrepassar l’import ofert el de licitació en oferir 24.148,00 €, 21% d’IVA exclòs, no 
haver incorregut en baixa anormal, i tenir acreditada la seva solvència en trobar-se 
inscrit en el RELI. 

Per tot l’exposat, les Regidories d’Educació i de Via Pública proposen a la Junta de 
Govern local, com a òrgan de contractació, l’adopció dels següents,

ACORDS

PRIMER. Adjudicar el contracte del subministrament i estesa de sorra rentada a les 
àrees infantils i escoles de primària del municipi, a l’empresa Unión de excavaciones y 
transportes Corbera de Llobregat, SL amb CIF B60091949, per import màxim de 
24.148,00 €, 21% d’IVA exclòs, per a la durada total del contracte, amb subjecció al 
Plec de Clàusules Administratives Particulars, el Plec de Prescripcions Tècniques, el 
Plec de Clàusules Administratives Generals, i les propostes tècniques i econòmiques 
incloses a la seva proposició.

SEGON. La durada total del contracte és de 2 anys i 4 mesos, sense possibilitat de ser 
prorrogat, establint-se com a data d’inici del mateix l’1 de setembre de 2019.

TERCER. Formalitzar el contracte mitjançant la signatura d'acceptació per part del 
contractista Unión de excavaciones y transportes Corbera de Llobregat, SL amb CIF 
B60091949 de la resolució d'adjudicació, que haurà d'efectuar-se no més tard dels 
cinc 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 en la seu electrònica de l’Ajuntament.

QUART. Disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import total màxim del 
contracte de 29.219,08 € (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a les següents 
aplicacions pressupostàries del pressupost municipal vigent, subordinada al crèdit que 
es consigni en els pressupostos dels exercicis 2020 i 2021, amb el següent desglòs:
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 Exercici 2019:
Aplicació pressupostària 31.323.21000.............. 5.843,81 €  

 Exercici 2020:
Aplicació pressupostària 11.171.21000.............. 5.843,82 €  
Aplicació pressupostària 31.323.21000.............. 5.843,82 €  

 Exercici 2021:
Aplicació pressupostària 11.171.21000.............. 5.843,81 €  
Aplicació pressupostària 31.323.21000.............. 5.843,82 €  

CINQUÈ. La forma de pagament del preu del contracte serà la legalment establerta, 
una vegada presentada les corresponents factures per subministraments efectivament 
realitzats i executats, i siguin degudament conformada pels departaments 
corresponents. En aquest sentit, és requisit obligatori per poder atendre la factura, 
indicar-hi el següent:
 

   CODI CENTRE GESTOR: Codi que identifica qui va fer l'encàrrec i a qui va 
adreçada la factura. 

   NUMERO D'OPERACIÓ COMPTABLE (AD, D) que autoritza la factura.
 
Aquestes dades consten en el document AD o D annex que es farà arribar junt amb la 
notificació del present acord d’adjudicació. En cas que les factures no indiquin les dades 
obligatòries requerides, serà retornada.

SISÈ. 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.

6. 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 11:30 
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.

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

Codi Segur de Validació c3df7d8a0e094af2b52a74cd0345c871001

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
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