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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 24 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 17 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 de l’acta sessió anterior.

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

CONTRACTACIÓ

2. Cessió del contracte de servei de manteniment de franges perimetrals i 
massa forestal.

En data 23 d’octubre de 2019 i registre d’entrada 2019/11052, l’empresa Gruporaga 
SA amb CIF A28317543, adjudicatària del contracte de serveis de manteniment de les 
franges perimetrals i massa forestal en general del municipi, formalitzat en data 9 de 
gener de 2019 i amb una durada inicial del contracte de quatre anys a comptar de l’1 
de gener de 2019, prorrogable per un any més, i per import de 393.896,46 € IVA 
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exclòs, va sol·licitar la cessió del contracte de referència en favor de l’empresa Treballs 
Forestals Presegue SL amb CIF B65543969. En la instància s’aportava diversa 
documentació relativa a la capacitat de contractar de l’empresa cessionària, certificats 
d’execució de contractes realitzats tant amb administracions públiques com amb 
empreses privades o entitats.

L’empresa Treballs Forestals Presegue SL amb CIF B65543969 ja va ser licitadora 
d’aquest contracte, i en va quedar exclosa del procediment de licitació per no tenir 
acreditada la seva solvència tècnica. El Plec de Clàusules Administratives Particulars 
(en endavant PCAP) establia que la forma d’acreditar-la era mitjançant la relació de 
treballs executats en els últims tres anys, amb el requisit mínim que l’import anual 
acumulat l’any de més execució fos igual o superior al 70% de l’anualitat mitjana del 
contracte, en aquest cas 75.138,30€), essent la forma d’acreditació les dades que 
constaven en el certificat d’inscripció al Registre electrònic d’empreses licitadores de 
la Generalitat de Catalunya (en endavant RELI), o i al Registre Oficial de Licitadors i 
Empreses Classificades de les Administracions Publiques (en endavant ROLECE). 
L’empresa licitadora Treballs Forestals Presegue SL amb CIF B65543969 estava 
inscrita en el RELI però les dades que hi constaven en relació amb la seva solvència 
tècnica eren insuficients per assolir el mínim establert en el PCAP.

En el moment de sol·licitud de cessió del contracte, l’empresa adjudicatària havia 
executat un import de 80.036,36€, 21% d’IVA exclòs (Certificació 1a per import de 
30.003,96€ i Certificació 2a per import de 66.840,04€, ambdós imports IVA inclòs), 
corresponent al 20,32% de l’import adjudicat (393.896,46€, 21% d’IVA exclòs). En 
aquest sentit, es podria acceptar la cessió del contracte atès que es troba contemplat 
en el PCAP i es compleix l’establert a l’article 214.2.b) de la LCSP, quant a execució 
mínima obligatòria per part de l’empresa cedent.

L’article 214.2.c) estableix que l’empresa proposada com cessionària ha de comptar 
amb la mateixa solvència que la que es va exigir en la licitació, adaptada a la fase 
d’execució del contracte, i en les mateixes condicions que les exigides a l’empresa 
cedent. Atès que s’ha executat un import total de 80.036,36€, quedant pendent 
d’execució l’import de 313.860,10€, l’import mínim per a complir amb la solvència 
tècnica ha de ser de 54.925,52€ (70% de l’anualitat mitjana del contracte), i s’ha 
d’acreditar amb les dades que consten en el RELI o ROLECE. La solvència tècnica 
acreditada en el RELI per Treballs Forestals Presegué SL és per import total de 
48.645,54€, xifra inferior a la requerida. 

En aquest sentit, per Decret d’Alcaldia núm. 2231/2019, de 20 de novembre, es va 
rebutjar la sol·licitud de cessió del contracte de referència a l’empresa Treballs 
Forestals Presegue SL amb CIF B65543969, sol·licitada per l’empresa adjudicatària 
Gruporaga SA amb CIF A28317543 amb registre d’entrada 2019/11052, en tant no 
s’acredités suficientment la solvència tècnica de l’empresa cessionària en els termes i 
formes establerts en el PCAP.

En data 12 de desembre de 2019 i registre d’entrada 2019/13052, l’empresa 
Gruporaga SA amb CIF A28317543, ha presentat justificant d’actualització de les 
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dades de l’empresa Treballs Forestals Presegue SL amb CIF B65543969 obrants en el 
RELI, quant a solvència tècnica, així com nova sol·licitud de cessió del contracte, 
signada per ambdues empreses.

En data 20 de desembre de 2019 i registre d’entrada 2019/13429, l’empresa 
Gruporaga SA amb CIF A28317543 ha interposat recurs de reposició contra el Decret 
d’Alcaldia núm. 2231/2019, de 20 de novembre, sol·licitant deixar sense efectes la 
resolució i autoritzant la cessió, adjuntant novament la mateixa documentació que en 
la instància de data 23 d’octubre de 2019, relativa a la capacitat de contractar i 
certificats d’execució de contractes de l’empresa proposada com a cessionària.

Comprovada la documentació obrant en data 3 de gener de 2020 al RELI, es constata 
que l’empresa Treballs Forestals Presegué SL ha actualitzat les dades que hi consten 
quant a solvència tècnica, de manera que l’acredita suficientment, complint amb 
l’exigit en el PCAP i l’especificat en el Decret d’Alcaldia núm. 2231/2019, de 20 de 
novembre. En concret i per a l’any 2018, any de major execució dels tres últims, 
acredita un import executat de 295.493 €, xifra àmpliament superior a la requerida de 
54.925,52€.

En conseqüència, es pot autoritzar la cessió del contracte sol·licitada en favor de 
l’empresa Treballs Forestals Presegué SL, amb CIF B65543969, atès que es compleix 
l’establert a l’article 214.2.b) de la LCSP i que l’empresa proposada com cessionària 
compleix amb tots els requisits de capacitat i solvència requerides i establertes en el 
PCAP.

Quant al recurs de reposició presentat, i vist l’informe emès pels serveis jurídics 
municipals que forma part de l’expedient, s’estima pels motius que hi consten atès 
que un cop actualitzades les dades del RELI, es pot autoritzar la cessió del contracte 
sol·licitada en favor de l’empresa Treballs Forestals Presegue SL ja que es compleix 
l’establert a l’article 214.2 b) LCSP i que l’empresa proposada com cessionària 
compleix amb tots els requisits de capacitat i solvència requerides i establertes en el 
PCAP.

La secretària acctal. ha emès informe que queda incorporat a l’expedient.

Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea de Medi Ambient proposa a la Junta de Govern 
Local, com a òrgan de contractació, l’adopció dels següents 

ACORDS

PRIMER. Estimar el recurs de reposició presentat per l’empresa Gruporaga SA amb 
CIF A28317543 en data 20 de desembre de 2019 i registre d’entrada 2019/13429, 
atès que un cop actualitzades les dades del RELI, fet produït en data 12 de desembre 
de 2019, es pot autoritzar la cessió del contracte sol·licitada en favor de l’empresa 
Treballs Forestals Presegue, SL ja que es compleix l’establert a l’article 214.2 b) LCSP 
i que l’empresa proposada com cessionària compleix amb tots els requisits de capacitat 
i solvència requerides i establertes en el PCAP.
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SEGON. Aprovar i autoritzar la cessió del contracte de serveis de manteniment de les 
franges perimetrals i massa forestal en general del municipi, proposada per l’empresa 
cedent Gruporaga SA amb CIF A28317543, adjudicatària del contracte, en favor de la 
cessionària Treballs Forestals Presegue SL amb CIF B65543969. Determinar que 
l’import pendent d’executar del contracte en el moment de fer efectiva la cessió del 
contracte és de 313.860,10€, 21% d’IVA exclòs. L’empresa cessionària Treballs 
Forestals Presegue SL amb CIF B65543969 quedarà subrogada en tots els drets i 
obligacions del cedent Gruporaga SA amb CIF A28317543.

TERCER. Fer les corresponents correccions a la comptabilitat municipal.

QUART. Requerir a l’empresa cessionària Treballs Forestals Presegue SL amb CIF 
B65543969, la presentació de la garantia definitiva per import de 15.693,01€, 
corresponent al 5% de l’import del contracte cedit, en el termini màxim de 10 dies 
hàbils a comptar de l’enviament de la present resolució, en qualsevol de les modalitats 
previstes en l’article 110 de la LCSP i en la clàusula VI.11. del PCAP, que es transcriu 
parcialment:

“VI. 11. Garantia definitiva

La garantia definitiva respondrà dels conceptes que esmenta l'art. 110 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

La garantia definitiva serà l'equivalent al cinc per cent (5%) de l’import d’adjudicació IVA 
exclòs, tret del supòsit contemplat a la clàusula VI.15., i serà retornada d’acord amb allò 
que disposa l’article 111 de la LCSP un cop vençut el termini de garantia i complertes per 
l’adjudicatari totes les seves obligacions contractuals. Es fixa un termini de garantia de sis 
(6) mesos des de la finalització del contracte, que començarà a comptar a partir de la data 
de finalització del contracte.

La garantia definitiva es podrà constituir en metàl·lic, valors públics o privats en les 
condicions legalment establertes, mitjançant aval bancari o assegurança de caució. Els 
avals hauran de ser autoritzats per apoderat de l’entitat avalant que tingui poder suficient 
per a obligar-la plenament i caldrà que les signatures dels avaladors estiguin legitimades 
per fedatari públic i disposin dels requisits mínims dels avals que estan recollits en el RD 
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. En el cas que es presenti en metàl·lic, s’haurà 
d’efectuar prèviament un ingrés en qualsevol dels números de compte de les entitats 
bancàries col·laboradores d’aquest Ajuntament, i presentar el corresponent comprovant 
d’ingrés.
 
També es podrà constituir mitjançant retenció en el preu. A aquest efecte l’empresa 
adjudicatària haurà de signar un document en el que manifesti la seva voluntat d’utilitzar 
aquest mitjà. La retenció es practicarà de la/les factura/es inicials fins a la retenció del 
preu corresponent al 5% de l’import d’adjudicació.

A la pàgina web de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat poden obtenir els models d’aval 
i d’assegurança de caució aprovats i vàlids, així com el document de conformitat de 

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

Codi Segur de Validació 24cc0a660d21435595eba5c8f6beabca001

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
22

/0
3/

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

 

prestació de garantia mitjançant retenció en el preu, que s’hauran d’utilitzar 
obligatòriament.

Si aquest dipòsit es formalitza mitjançant transferència bancària o metàl·lic, el número de 
compte es el següent: Caixabank ES27 2100 0552 10 0200006856.

(..)

En cas que es facin efectives sobre aquesta garantia les penalitats o indemnitzacions 
exigibles a l'adjudicatari, aquest haurà de reposar o ampliar aquella en la quantia que 
correspongui en el termini de 15 dies naturals des de la notificació, incorrent en cas contrari 
en causa de resolució.

Quan com a conseqüència d'una modificació del contracte experimenti variació el seu preu, 
haurà de reajustar la garantia, perquè guardi la deguda proporció amb el nou preu 
modificat, en el termini de 15 dies naturals comptats des de la data en que es notifiqui a 
l'adjudicatari l'acord de modificació.”

CINQUÈ. Procedir a la devolució automàtica de la garantia dipositada pel cedent 
Gruporaga SA amb CIF A28317543, una vegada el cessionari Treballs Forestals 
Presegue SL amb CIF B65543969 hagi dipositat la garantia requerida en l’acord quart 
de la present resolució.

SISÈ. Notificar aquesta resolució a l’empresa cedent i a l’empresa proposada com 
cessionària, pel seu coneixement i als efectes oportuns.

3. Incoació del contracte de servei de transport de mercaderies per a proveir 
el Rebost Solidari.

Des dels Serveis Socials d’aquest ajuntament es sol·licita contractar l’explotació del 
transport de mercaderies (aliments i productes de neteja i higiene personal) per a 
proveir el Rebost Solidari que subministra a famílies vulnerables del municipi, 
productes que cedeixen entitats sense afany de lucre.

Tanmateix, l’Ajuntament no disposa de personal ni de personal ni vehicles necessaris 
per a executar aquest servei.

S’adjunta a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
condicions tècniques que han de regular aquest contracte, i que han estat informats 
favorablement per la Secretaria General de l’Ajuntament, quedant incorporats a 
l’expedient.

Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea de Benestar Social i Gent Gran, proposa a la 
Junta de Govern local, com a òrgan de contractació, l’adopció dels següents
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ACORDS

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de serveis de transport de mercaderies 
per a proveir el Rebost Solidari del municipi, mitjançant el procediment obert 
simplificat abreujat, i aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec 
de condicions tècniques que, juntament amb el Plec de clàusules administratives 
generals aprovat per l’Ajuntament, regularan aquesta contractació. L’import de 
licitació total s’estableix en un màxim de 5.605,62 €, 21% d’IVA exclòs, per als 10 
mesos de durada del contracte, amb possibilitat de pròrroga per 3 anys.

La data inicialment prevista d’inici del contracte és l’1 de març de 2020.

SEGON. 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.

TERCER. Autoritzar la despesa, per a la durada inicial del contracte de 10 mesos, per 
un import de 6.782,80€ (21% d’IVA inclòs) que es finançarà amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 30.231.22300 del vigent pressupost municipal.

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

La regidora Mònica Estrader, s’absté en la deliberació d’aquest punt de l’ordre del dia. 

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 10:45 
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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