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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA PER 
LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 4 D'ABRIL 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:

1.Aprovació acta sessió anterior.

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

ÀREA DE VIA PÚBLICA i HABITATGE
Contractació

2. Aprovació de l'Annex 1 al Pla de seguretat i salut de les obres de connexions i 
col·lector en alta de la vessant de Ca n'Armengol i Can Rigol.

En data 29 de febrer de 2016 la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte de les 
obres de connexions i col·lector en alta de la vessant de CA n’Armengol i Can Rigol, a 
l’empresa Servidel, SLU amb CIF B-43387760.

Per acord de la Junta de Govern Local adoptat en data 14 de març de 2016 es va aprovar 
el Pla de Seguretat i Salut d’aquestes obres, presentat per l’empresa adjudicatària.

Aquesta empresa ha presentat amb registre d’entrada núm. 2016/2331, de 30 de març, 
l’Annex 1 al pla de seguretat i salut per a l’execució d’aquestes obres, per a l’esbrossada 
mecànica amb desbrossadora, i que ha estat informat favorablement en data 29 de març 
de 2016 pel tècnic designat a tal efecte per a la coordinació en matèria de seguretat i salut 
de les obres de referència, Sra. R. A. A. Q. (LOPD), amb número de col·legiada (LOPD)
de l’empresa Grusamar Ingeniría y Consulting, SLU.



Per tot l’exposat, a proposta de la Tinència d’alcaldia de l’Àrea de Via Pública i Habitatge, 
la Junta de Govern Local acorda el següent: 

ÚNIC. Aprovar l’Annex 1 al Pla de Seguretat i Salut de les obres de connexions i col·lector 
en alta de la vessant de CA n’Armengol i Can Rigol, presentat per l’empresa Servidel, SLU.

A continuació, la presidenta proposa la incorporació d’un assumpte a l’ordre del dia, per 
raó d’urgència. Sotmesa la urgència a votació, s’aprova per unanimitat dels presents. 

ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS
Contractació

URGÈNCIA I. Proposta de la Regidoria de l’Àrea de Serveis públics per a 
l’adjudicació del contracte de servei de deixalleria municipal fixa

Per acord de la Junta de Govern Local de 30 de novembre de 2015 es van aprovar 
l’expedient, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions tècniques 
relatius a la contractació del servei de deixalleria fixa municipal, i es va convocar la licitació, 
mitjançant procediment obert i per a la tramitació ordinària subjecte a regulació 
harmonitzada, amb un pressupost base de licitació de //258.919,17.-// €, 10% d’IVA 
exclòs, per a la durada inicial del contracte establerta en 3 anys amb data d’inici prevista 
d’1 de març de 2016.

En dates 28 de gener i 25 de febrer 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 pliques presentades 
i admeses en aquesta licitació, essent valorades per la tècnica municipal Sra. M.B 
(LOPD)amb el resultat que consta en les actes emeses en dates 25 de febrer i 2 de març 
de 2016, que s’incorporen a l’expedient, i on es proposa l’adjudicació del contracte a 
l’empresa licitadora Servitransfer, SL amb CIF B-17668740, en haver obtingut la puntuació 
màxima de 88,38 punts, i proposant un import total de 235.334,00 €, 10% d’IVA exclòs.
Per Decret d’Alcaldia núm. 402/2016, de 3 de març, es va requerir l’empresa Servitransfer, 
SL amb CIF B-17668740, en haver resultat l’empresa licitadora amb l’oferta més 
avantatjosa de les presentades en el procediment de licitació de referència, en proposar 
un import de 235.334,00 € (10% d’IVA exclòs) per a l’execució del contracte, 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 4.5. 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.

Atès que la data d’inici del contracte s’ha modificat en relació a la data prevista en la 
incoació d’aquest expedient, fixant-se per a l’1 de maig de 2016, procedeix efectuar un 
reajustament de les anualitats previstes en l’acord d’incoació.

En haver-se complert correctament i en el termini indicat els condicionants requerits en el 
Decret d’Alcaldia núm. 402/2016, de 3 de març, i per tot l’exposat, a proposta de la 
regidoria de l’Àrea de Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda el següent:     
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PRIMER. Adjudicar el contracte de servei de deixalleria municipal fixa, a l’empresa 
Servitransfer, SL amb CIF B-17668740, pel preu cert i global de //235.334,00.-// €, 10% 
d’IVA exclòs, pels tres (3) anys de durada inicial del contracte, 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, establint la data d’inici per a l’1 de maig de 2016.

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 a partir 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, en el BOE i en el DOUE, de 
conformitat amb l’article 154 del TRLCSP. Advertir l’empresa adjudicatària que les 
despeses que resultin de la publicació de l’anunci de formalització els seran oportunament 
requerides, atenent el previst a la clàusula 4.2. del PCAP.

QUART. Anul·lar l’autorització de la despesa per import de //21.588,10.-// € del 
pressupost del 2016 aprovada en el resolent tercer del acord d’incoació d’aquest expedient.

CINQUÈ. La despesa de caràcter plurianual per import total màxim del contracte de 
//258.867,40.-// euros (IVA inclòs), es farà efectiva amb càrrec a la partida pressupostària 
núm. 13.1621.22706, subordinada al crèdit que es consigni als pressupostos dels anys 
2016, 2017, 2018 i 2019, amb el següent desglòs:

Exercici 2016. Disposar la despesa per a l’any 2016 per import de //57.526,09.-// €
Exercici 2017. Disposar la despesa per a l’any 2017 per import de //86.289,13.-// €
Exercici 2018. Disposar la despesa per a l’any 2018 per import de //86.289,13.-// €
Exercici 2019. Disposar la despesa per a l’any 2019 per import de //15.822,84.-// €, i 
autoritzar i disposar per al mateix exercici l’import de //12.940,21.-// €

3.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 11:00 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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