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La Junta  de Govern Local  en sessió ordinària celebrada el dia 10 de febrer de 2020 
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 FEBRER DE 2020.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 09:45 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.

CONTRACTACIÓ

2. Declaració deserta de la licitació del contracte de subministrament de 
plaques identificatives pels animals de companyia.

En data 9 de desembre de 2019, La Junta de Govern Local, com a òrgan de contractació 
competent, va adoptar l’acord per iniciar la tramitació de l’expedient de contractació 
del subministrament de plaques identificatives pels animals de companyia censats al 
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municipi, mitjançant el procediment obert simplificat abreujat i amb presentació de 
Sobre Digital. La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant 
de la Corporació en data 12 de desembre de 2019, amb un període de deu (10) dies 
hàbils per a presentar ofertes, essent l’últim dia el 30 de desembre de 2019 a les 23.59 
hores. 

Una vegada finalitzat aquest termini cap empresa ha presentat oferta, tal i com es 
constata una vegada iniciat el procés per a obrir els Sobres Digitals, i obtenir un 
certificat de l’eina Sobre Digital de data 3 de gener de 2020, que s’incorpora a 
l’expedient sense cap oferta presentada.

En conseqüència, procedeix elevar a la Junta de Govern Local, com a òrgan de 
contractació, la proposta per declarar la licitació deserta i per anul·lar l’autorització de 
la despesa, de caràcter plurianual, per import total màxim de 4.259,20 € (IVA inclòs) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 24.311.22699 del pressupost municipal, 
subordinada al crèdit consignat en els pressupostos dels anys 2020, 2021, 2022 i 
2023, establerta en el resolent tercer de l’acord d’incoació i que forma part de 
l’expedient, tal i com se’n desprèn de l’informe emès en data 3 de gener de 2020 per 
la cap del Servei de Contractació, i que forma part de l’expedient. En aquest informe 
també es proposa l’inici d’un nou expedient de contractació per proveir el 
subministrament de l’objecte d’aquest contracte, pel procediment que pertoqui, i que 
ateses les circumstàncies, serà pel procediment negociat sense publicitat en aplicació 
del previst a l’article 168.a).1º de la LCSP. 

Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea de Salut Pública, proposa a la Junta de Govern 
local l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER. Declarar desert el procediment de licitació del contracte de subministrament 
de plaques identificatives pels animals de companyia censats al municipi, aprovat per 
acord de la Junta de Govern Local de data 9 de desembre de 2019.

SEGON. Anul·lar la despesa, de caràcter plurianual, autoritzada en el resolent tercer 
de l’acord d’incoació, per import total de 4.259,20 € (IVA inclòs) amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 24.311.22699 del pressupost municipal, subordinada al 
crèdit consignat en els pressupostos dels anys 2020, 2021, 2022 i 2023. 

TERCER. Iniciar el nou procediment d’adjudicació que pertoqui per proveir el 
subministrament objecte de la licitació que ha quedat deserta. 

RÈGIM INTERIOR I EQUIPAMENTS MUNICIPALS

3. Requeriment d'ingrés de l'import del quilometratge no recorregut pel 
vehicle amb matrícula 8846JJY
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En data 21 de setembre de 2015 la Junta de Govern Local va adjudicar, dins l’acord 
marc aprovat pel CCDL i ACM, el contracte de subministrament, en la modalitat 
d’arrendament, del vehicle NISSAN NV200 1.5dCi 90 CV BASIC Furgón 4 Portes, per 
a ser utilitzat per l’àrea d’urbanisme, a l’empresa BBVA Autorenting SA, amb CIF 
A60028776, amb una durada de 4 anys. Posteriorment, l’empresa va modificar la seva 
denominació social i va ser absorbida per ALD Automotive SA amb CIF A80292667. El 
vehicle es va entregar amb matrícula 8846JJY el 17 de novembre de 2015, data en 
què va iniciar-se el termini de 48 mesos d’arrendament, que va finalitzar el 16 de 
novembre de 2019, i es va procedir a 

En el contracte adjudicat es varen establir els imports mensuals de l’arrendament, 
amb un quilometratge total màxim de 40.000 kms, el preu en cas d’exercir l’opció de 
compra del vehicle al finalitzar el contracte, així com el preu per quilòmetre recorregut 
en excés o no recorregut. El preu adjudicat en aquest últim cas va ser de 0,0302€/km, 
21% d’IVA exclòs, 0,036542€ amb IVA.

Una vegada finalitzat el contracte, l’Ajuntament va decidir exercir l’opció de compra 
del vehicle per l’import ofert de 5.600€, 21% d’IVA exclòs, que ha estat ja abonat a 
l’empresa adjudicatària, essent els quilòmetres recorreguts de 22.670 km, segons es 
desprèn del reportatge gràfic de data 6 de novembre de 2019 que va ser comunicat a 
l’empresa adjudicatària en data.

En data 11 de desembre de 2019 l’empresa ALD Automotive SA amb CIF A80292667 
va efectuar un ingrés al compte bancari de l’Ajuntament per import de 480,65€, 
corresponents al quilometratge no recorregut pel vehicle, tot i que no és correcte 
perquè, tal i com manifesta l’empresa en la seva comunicació de data 14 de gener de 
2020, han utilitzat un import per km no recorregut que no es correspon amb el 
contractat. L’import correcte hauria de ser de 633,27€, IVA inclòs.

Per tot l’exposat, és procedent requerir a l’empresa adjudicatària del contracte de 
subministrament en la modalitat d’arrendament, del vehicle NISSAN NV200 1.5dCi 90 
CV BASIC Furgón 4 Portes amb matrícula 8846JJY, ALD Automotive SA amb CIF 
A80292667, l’import de 152,62€, IVA inclòs, en concepte de quilometratge no 
recorregut del vehicle, segons es desprèn dels càlculs en funció del quilometratge i 
import ofert (IVA inclòs) establerts a continuació:

Kms. no 
recorreguts

Import km. no 
recorregut

Import ingressat el 
11/12/2019

Import
Pendent

17.330 km 0,036542€ 480,65€ 152,62€

Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea de règim interior i equipaments municipals, 
proposa a la Junta de Govern local, com a òrgan de contractació, l’adopció dels 
següents,

ACORDS

PRIMER. Requerir a l’empresa adjudicatària del contracte de subministrament, en la 
modalitat d’arrendament, del vehicle NISSAN NV200 1.5dCi 90 CV BASIC Furgón 4 

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

Codi Segur de Validació f3c949fdfc86442abbb3e03fe76e82a7001

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

 P
u

ig
18

/0
2/

20
20

L
a 

se
cr

et
àr

ia
 a

cc
ta

l.

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


Portes amb matrícula 8846JJY, ALD Automotive SA amb CIF A80292667, que faci 
efectiu l’import de 152,62€, quantitat resultant dels càlculs realitzats en funció dels 
quilòmetres no recorreguts pel vehicle, una vegada finalitzat el contracte, aplicant-hi 
l’import ofert per l’empresa en la seva plica i deduint-ne l’import de 480,65€ ja 
ingressat per l’empresa en data 11 de desembre de 2019 per aquest concepte, en el 
termini màxim de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la recepció de la present 
resolució. El pagament s’haurà de fer efectiu mitjançant ingrés en el número de compte 
IBAN: ES27 2100 0552 1002 0000 6856, i es farà arribar el justificant de pagament 
telemàticament.

SEGON. Notificar el present acord a l’empresa ALD Automotive SA amb CIF 
A80292667 pel seu coneixement i efectes. 

SERVEIS PÚBLICS

4. Aprovació de modificació de contracte de serveis de manteniment dels 
ascensors de les instal·lacions municipals.

En data 22 de juny de 2015 la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte de 
serveis de manteniment dels ascensors instal·lats en les dependències de titularitat 
municipal de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat a l’empresa A. Embarba, SA amb 
CIF A29018637, per import de 10.063,20 €, 21% d’IVA exclòs, amb una durada inicial 
de 4 anys, prorrogable per dos anys més, amb data d’inici d’efectes d’1 de juliol de 
2015, essent formalitzat el 29 de juny de 2015. Per Decret d’Alcaldia núm. 2019/1256, 
de 19 de juny, es va prorrogar aquest contracte per dos anys més, això és fins el 30 
de juny de 2021, i en les mateixes condicions que l’inicial. 

Actualment, i arran de la reforma efectuada en les instal·lacions del Casal de Les 
Magnòlies, i que està en procés de signatura de l’acta de recepció de les obres, aquest 
edifici disposa d’ascensor del qual en cal fer el manteniment preceptiu.

La clàusula 7 del PCAP regulador del contracte de manteniment estableix en el seu 
apartat 7.1 relatiu a les Modificacions de contracte, que es podrà modificar en aplicació 
de l’article 106 del TRLCSP, quan es donin, entre d’altres, la causa d’alta o baixa 
d’instal·lacions respecte de l’inventari relacionat a l’Annex I del PCT, i sempre i quan 
no superin el 30% de l’import.

D’acord amb l’informe tècnic de 14 de gener de 2020, emès pel responsable del 
contracte, la modificació del contracte proposada suposa un import total de 539,10€, 
IVA exclòs, pel període comprès des de l’1 de gener de 2020, data d’inici del 
manteniment de la nova instal·lació, i fins el 30 de juny de 2021, data en què finalitza 
el contracte, i un augment del 3,57% sobre l’import adjudicat, disposant de crèdit 
suficient a l’aplicació pressupostària 30.337.21300 del vigent pressupost municipal.

La modificació del contracte proposada s'enquadra en aplicació de les previsions 
previstes en l’article 106 i següents de la llei de contractes vigent en el moment de la 
formalització del mateix, el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 

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

Codi Segur de Validació f3c949fdfc86442abbb3e03fe76e82a7001

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

 P
u

ig
18

/0
2/

20
20

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

 

d’aprovació del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). En 
concret, i atès que estem davant d’una modificació prevista en el PCAP del contracte i 
que no supera el màxim permès per a modificacions del mateix, resulta obligatòria per 
l’adjudicatari i es pot procedir a la seva tramitació. Tot i el previst a l’article 99.3 del 
TRLCSP on s’estableix que, quan el preu del contracte experimenti una variació com a 
conseqüència d’una modificació de contracte, s’haurà de reajustar l’import de la 
garantia dipositada en el termini de 15 dies comptats des de la notificació de l’acord 
de modificació, per guardar la deguda proporció amb el nou preu modificat, en resultar 
un import de garantia a reajustar de 26,96€ per aplicació del 5% sobre l’import de 
modificació, no procedeix requerir cap més import en concepte de fiança definitiva, 
atès que es considera que es manté degudament la proporció amb el nou preu 
modificat. 

L’òrgan de contractació per a l’aprovació de la modificació proposada és la Junta de 
Govern Local, mateix òrgan que va aprovar l’expedient de contractació i posterior 
adjudicació del mateix.

En l’expedient consta el preceptiu informe jurídic signat per la secretària acctal.

Per tot l’exposat, la  Regidoria de l’Àrea de Serveis Públics, proposa a la Junta de 
Govern Local que adopti els següents

ACORDS

PRIMER. Aprovar la modificació del contracte de serveis de manteniment dels 
ascensors instal·lats en les dependències de titularitat municipal de l’Ajuntament de 
Corbera de Llobregat, adjudicat i formalitzat amb l’empresa A. Embarba, SA amb CIF 
A29018637, en els termes establerts en la part expositiva, i de conformitat amb 
l’informe tècnic que forma part de l’expedient, per import de 539,10€, 21% d’IVA 
exclòs, i un increment del 3,57%, pel període de l’1 de gener de 2020 i fins el 30 de 
juny de 2021.

SEGON. Formalitzar la present addenda al contracte en document administratiu, que 
serà signat amb certificats digitals reconeguts. 

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa, de caràcter plurianual, que es farà efectiva 
amb càrrec a la següent aplicació pressupostària i en les quanties següents:

Per a  l’ascensor instal·lat al Casal de la Gent Gran Les Magnòlies, import total de 
652,31€ (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 30.337.21300 del vigent 
pressupost municipal, subordinada al crèdit que es consigni per a l’any 2021:
 
 Exercici 2020 .................. 434,87€
 Exercici 2021 .................. 217,44€

QUART. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària pel seu coneixement i 
efectes, així com l’informe tècnic.
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CINQUÈ. En tot allò no previst en l’informe tècnic i proposta actual de modificació 
aprovada, s’estarà a l’establert en el contracte principal, en el PCAP, PCT i documents 
annexos.

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 12:00 
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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