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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 15 de juny de 2020, es 
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 D’ABRIL DE 2020.

A les 09:30 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.

Atenent les circumstàncies d’alerta sanitària per la situació de pandèmia del Covid-19, 
s’ha acordat la celebració de la sessió ordinària mitjançant videoconferència. Ha 
quedat acreditada la identitat dels membres, i la intercomunicació entre ells en temps 
real i la disponibilitat dels medis durant la sessió.

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-Adjudicació contracte de serveis per a la utilització d'una plataforma de 
participació ciutadana.

En data 9 de març de 2020 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de 
l’expedient de licitació per a la contractació de serveis per poder utilitzar una 
plataforma de participació ciutadana i consultes segures en mode software com a 
servei, i es va convocar el procediment obert simplificat abreujat amb presentació 

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

Codi Segur de Validació 9e00303cc1e84959ac41074fa781d5f2001

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
02

/0
7/

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


d’ofertes mitjançant Sobre Digital, amb un import màxim de contracte de 6.000,00€, 
21% d’IVA exclòs, pels dos anys de durada inicial, amb possibilitat de pròrroga per 2 
anys més, preveient la data d’inici a 1 d’abril de 2020.

La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació 
en data 9 de març de 2020, amb un període de deu (10) dies hàbils per a presentar 
ofertes, essent l’últim dia el 23 de març de 2020 a les 23.59 hores. Tot i haver estat 
decretat l’estat d’alarma per l’epidèmia del Covid19 durant el període de presentació 
d’ofertes, i haver estat suspeses totes les licitacions, per Decret d’Alcaldia 2020/512, 
de 19 de març, es va ordenar la continuació d’aquesta licitació en ser un contracte on 
la seva prestació es pot executar de forma telemàtica i no presencial.

Dins el període de presentació dues (2) empreses han presentat proposicions, Kuorum 
Social SL amb CIF B86761459, i registre d’entrada 2020/2785, de 16 de març, i 
Prometeo Innovations SL amb CIF B74197708, i registre d’entrada 2020/3118 
(E/001137-2020), de 23 de març. 

De la valoració efectuada per la Mesa de Contractació amb el resultat que consta en 
les actes emeses, que s’incorporen a l’expedient i es publiquen en el perfil del 
contractant, se’n desprèn que s’accepten les dues ofertes presentades, i es proposa 
l’adjudicació del contracte a l’empresa licitadora Prometeo Innovations SL amb CIF 
B74197708, per haver obtingut la major puntuació amb 78 punts, no sobrepassar 
l’import ofert el de licitació, i comprovada la seva solvència en trobar-se al corrent de 
pagament de les obligacions tributàries i de seguretat social, per import de 4.745,28€, 
21% d’IVA exclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte, establint la data d’inici 
efectiva l’1 de maig de 2020. Així  mateix, l’oferta econòmica presentada per l’empresa 
proposada com adjudicatària ha incorregut en baixa anormal, tot i haver estat justificat 
i acreditat l’import ofert, motiu pel qual i de conformitat amb la clàusula VI.15 del 
PCAP, procedeix requerir a l’empresa fiança definitiva del 10% de l’import 
d’adjudicació, que haurà de dipositar abans de la data d’inici del contracte.

L’acta d’adjudicació es va publicar en el perfil del contractant en data 20 d’abril de 
2020, i l’empresa proposada com adjudicatària en aquesta acta, de conformitat amb 
el que s’hi estableix, en data 21 d’abril i registre d’entrada 2020/3812, ha presentat 
instància sol·licitant dipositar la fiança requerida del 10% de l’import d’adjudicació, 
això és 474,53€, mitjançant la retenció del preu del contracte. La sol·licitud presentada 
s’ajusta i compleix amb l’establert a la clàusula VI.15 del PCAP, resultant admesa i 
adjuntant-se a l’expedient, donant per complert el requeriment efectuat en l’acta 
d’adjudicació.

Tot i que en l’acord d’incoació del contracte es va establir que la data d’inici prevista 
del contracte era l’1 d’abril de 2020, atès que l’acord d’adjudicació s’adoptarà amb 
posterioritat a aquesta data de 2020, procedeix modificar la data d’inici d’efectes del 
contracte, fixant-la per l’1 de maig de 2020. Atès que el pagament del contracte és 
anual, en els termes establerts a la clàusula II.6. del PCAP, procedeix el reajustament 
de l’import de les anualitats autoritzades en el resolent tercer de l’acord d’incoació 
aprovat en data 9 de març de 2020, atès que es van calcular mensualment i no de 
forma anual.
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Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Transparència i Participació Ciutadana, 
proposa a la Junta de Govern local, com a òrgan de contractació, l’adopció del 
següents:

ACORDS

PRIMER. Adjudicar el contracte de serveis per poder utilitzar una plataforma de 
participació ciutadana i consultes segures en mode software com a servei, a l’empresa 
Prometeo Innovations SL amb CIF B74197708, per import total màxim de 4.745,28€, 
21% d’IVA exclòs, pels 2 anys de durada inicial del contracte, amb data d’inici d’efectes 
1 de maig de 2020, 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. Anul·lar l’autorització de la despesa per import de 1.518,21€ dels 
pressupostos dels exercicis 2021 i 2022, aprovada en el resolent tercer de l’acord 
d’incoació d’aquest expedient, amb el següent desglossament:

 Exercici 2021 ..................... 759,11 €
 Exercici 2022 ..................... 907,50 €

TERCER. La despesa, de caràcter plurianual, per import total màxim del contracte de 
5.741,79 euros (IVA inclòs), es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
23.924.22699 del pressupost municipal vigent, amb el següent desglossament:

 Exercici 2020: import de 2.870,90€ (IVA inclòs) amb els següents conceptes:

o Disposar la despesa per import de 2.722,50€ (IVA inclòs)
o Autoritzar i disposar la despesa per import de 148,39€ (IVA inclòs) amb 

càrrec a l’aplicació pressupostària 23.924.22699 del vigent pressupost 
municipal.

 Exercici 2021: import de 2.870,89€ (IVA inclòs) subordinada al crèdit que es 
consigni en el pressupost municipal de l’any 2021.

QUART. La forma de pagament del preu del contracte serà la legalment establerta, 
una vegada presentades les corresponents factures anuals i degudament conformada 
pels departaments corresponents.

Les factures s’hauran d’acompanyar obligatòriament amb els fulls de servei 
degudament conformats pel responsable del contracte, que acreditin els serveis 
realitzats dins el període de facturació.

En aquest sentit, és requisit obligatori per poder atendre la factura, indicar-hi el 
següent:
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 CODI CENTRE GESTOR: Codi que identifica qui va fer l'encàrrec i a qui a 
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 de l’acord d’adjudicació. En cas que la factura no indiqui les dades 
obligatòries requerides, serà retornada.

Les factures s’han de presentar en el Registre Electrònic de Factures de l’Ajuntament 
de Corbera de Llobregat, disponible mitjançant l’aplicació e-Fact accessible des de la 
pàgina web municipal. En totes les factures electròniques la identificació dels centres 
gestos es farà mitjançant els següents codis DIR3:

 Oficina comptable: L01080728 Ajuntament de Corbera de Llobregat -
Intervenció Comptabilitat
 Òrgan gestor: L01080728 Ajuntament de Corbera de Llobregat
 Unitat tramitadora: L01080728 Corbera de Llobregat - Centres Gestors

 
CINQUÈ. Formalitzar el present contracte mitjançant la signatura d'acceptació pel 
contractista de la resolució d'adjudicació, que haurà d'efectuar-se no més tard dels 
quinze 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. 

SISÈ. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària, així com l’informe de 
valoració i adjudicació, i publicar-lo en el perfil del contractant de l’Ajuntament de 
Corbera de Llobregat.

OCUPACIÓ

3-Acceptació Fons de prestació "Els serveis locals d'ocupació que  utilitzen 
plataforma telemàtica Xaloc" 2020

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 27 de febrer de 2020 va 
adoptar un acord de concessió del recurs econòmic consistent en el fons de prestació 
“Els serveis locals d’ocupació que utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc”, en el marc 
del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, per un import total de 
13.899,57 € amb codi XGL 20/Y/278988, tal com es recullen en l’acord de Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona notificat a aquest ens.

De conformitat amb l'apartat quart de la part dispositiva de l’acord de concessió, cal 
acceptar expressament l'ajut concedit.

Per tot l’exposat la regidoria de l’Àrea d’Ocupació, proposa a la Junta de Govern Local 
d’adopció del següent:
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ACORD

ÚNIC.- Acceptar el total de l'ajut concedit per la Diputació de Barcelona, consistent 
en el fons de prestació “Els serveis locals d’ocupació que utilitzen la Plataforma 
Telemàtica Xaloc” en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 
per un import total de 13.899,57 € amb codi XGL 20/Y/278988, en els termes de la 
concessió i les condicions per a la seva execució.

4. 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 11:15 
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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