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La Junta De Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia  16 de març 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 9 DE MARÇ DE 2020.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 10:35 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

Absents i/o excusats/des: -  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.

SECRETARIA

2. Aprovació conveni de col·laboració amb l'AMB per a la prestació del servei 
públic de transport col·lectiu urbà de viatgers.
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L’Àrea Metropolitana de Barcelona té atribuïda, entre altres, la competència sobre els 
serveis de transport públic col·lectiu urbà de viatgers que discorren íntegrament pels 
municipis del seu àmbit territorial entre els quals figura Corbera de Llobregat, de 
conformitat amb l’article 14.B apartat a) de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.

Així mateix, l’AMB, de conformitat amb l’article 13.2 de la Llei 31/2010, pot prestar 
serveis i promoure activitats que contribueixin a satisfer les necessitats i les 
aspiracions dels municipis que la integren. De fet l’AMB es troba en fase de desplegar 
la competència del transport urbà en autobús existent als municipis de la segona 
corona metropolitana.

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat va implantar el servei de bus urbà l’any 2000 i 
va ser a partir de l’any 2008 i fins al dia d’avui que s’ha  establert un marc de 
col·laboració entre el Departament de Territori  i Sostenibilitat de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de 
Corbera de Llobregat i l’empresa Autocorb SA, per  la millora de les comunicacions 
mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera als 
diferents nuclis de població de Corbera de Llobregat i entre Corbera de Llobregat i 
l’estació de FGC de Sant Andreu de la Barca, amb la continuació de les comunicacions 
de la L1(línia vermella) L2 (línia blava) L3 (línia verda) i L4 (línia taronja) dins el servei 
regular interurbà de transport de viatgers per carretera Corbera de Llobregat-
Barcelona amb filloles (V-1848) del qual n’és concessionària l’empresa Autocorb, SA. 
El dèficit del servei es financia amb càrrec als pressupostos municipals.

D’altra banda, el darrer conveni formalitzat amb el DTS, l’ATM, l’Ajuntament i Autocorb 
ha finalitzat el 31 de desembre de 2019, sens perjudici que per part de l’Ajuntament 
s’arbitrin els mecanismes necessaris per a garantir la continuïtat de l’actual prestació 
del servei fins a l’inici de l’activitat del nou adjudicatari que resulti de la licitació que 
farà l’AMB.

Per aquest motiu és voluntat de l’AMB i de l’Ajuntament col·laborar per garantir la 
continuïtat d’un servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers en autobús per 
facilitar la mobilitat dins del municipi i, per això, es proposa l’aprovació del conveni de 
col·laboració que defineixi el marc de la relació entre ambdues administracions.

Respecte al finançament de l’actuació l’AMB i l’Ajuntament acordaran la distribució de 
les aportacions econòmiques del futur contracte entre les dues entitats mitjançant la 
signatura d’un conveni específic.

Aquest conveni de col·laboració tindrà naturalesa administrativa, d’acord amb el que 
es preveu els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic, els articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic  i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, a l’article 144 
del Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, i a l’article 303 i 
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals.
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Per Resolució de l’Alcaldia 2019/1301, de 21 de juny, es va delegar en favor de la 
Junta de Govern Local l’atribució d’aprovar convenis de col·laboració amb entitats 
públiques i privades en relació amb matèries o àmbits d’actuació quan no estiguin 
legalment atribuïts al Ple.

La regidoria de l’Àrea de mobilitat, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents

ACORDS

PRIMER. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
i l’Ajuntament de Corbera de Llobregat per a definir el marc de relació en el qual 
s’establiran el finançament i les característiques tècniques que han de regir la nova 
licitació per procediment obert del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers 
a Corbera de Llobregat que portarà a terme l’AMB.

SEGON. Facultar l’Alcaldessa, tan àmpliament com sigui possible en Dret, per a 
l’adopció d’acords relatius als actes que es dictin amb posterioritat i com a 
conseqüència de l’execució de l’acord. S’entén inclòs el nomenament dels 
representants en la Comissió de Seguiment.

TERCER. Donar trasllat dels presents acords a l’AMB. 

TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

3. Incoació del contracte de serveis per a l'ús d'una plataforma de participació 
ciutadana i consultes segures.

La voluntat de l’equip de govern és consultar la ciutadania sobre les decisions que es 
volen adoptar. Per a fer-ho és necessari poder disposar d’una eina informàtica que 
permeti l’accés de tots els interessants a la informació i que els permeti exercir el seu 
vot o emetre la seva opinió o consulta.

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

S’adjunta a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions 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 Transparència i Participació Ciutadana 
proposa a la Junta de Govern local, com a òrgan de contractació, l’adopció dels 
següents

ACORDS
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PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de serveis per poder utilitzar una 
plataforma de participació ciutadana i consultes segures en mode software com a 
servei, mitjançant el procediment obert simplificat abreujat, i aprovar el Plec de 
clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions 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 6.000,00€, 
21% d’IVA exclòs, pels dos anys de durada inicial, amb possibilitat de pròrroga per 2 
anys més. 

La data inicialment prevista d’inici del contracte és l’1 d’abril 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, per un import de 
7.260,00€ (21% d’IVA inclòs) que es de despesa plurianual i es finançarà amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 23.924.22699 del pressupost municipal vigent, amb el 
següent desglossament:

 Exercici 2020: import de 2.722,50€ (IVA inclòs) 
 Exercici 2021: import de 3.630.00€ (IVA inclòs) subordinada al crèdit que es 

consigni en el pressupost municipal de l’any 2021.
 Exercici 2022: import de 907,50€ (IVA inclòs) subordinada al crèdit que es 

consigni en el pressupost municipal de l’any 2022.

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

ENSENYAMENT 

4. Incoació del contracte per a la concessió de serveis al Casal d’Estiu 2020.

La voluntat de l’equip de govern és oferir als infants i joves d’aquest municipi amb 
edats compreses entre els 3 i els 16 anys, un espai i activitats adequades i suficients 
per gaudir durant el període estiuenc, amb un programa educatiu, cultural i de lleure 
atractiu i adient, per tal de donar suport a les famílies a l’hora de conciliar la seva vida 
laboral i familiar, així com també proporcionar activitats pels infants i joves en les 
seves vacances escolars.

Per aquest motiu i davant de la manca de recursos propis per dur a terme el servei 
objecte del contracte, es fa necessària la licitació d’un expedient de contractació per a 
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adjudicar-lo a una empresa que reuneixi les condicions obligatòries i indispensables 
per a la seva correcta execució.

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, quedant incorporats a l’expedient. 

Per tot l’exposat, la Regidoria de  l’Àrea d’Educació proposa a la Junta de Govern Local 
que, com a òrgan de contractació, adopti els següents

ACORDS

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de concessió de serveis per a la gestió i 
execució de casal d’estiu municipal 2020, dirigit a infants i joves de 3 a 16 anys a 
Corbera de Llobregat, mitjançant el procediment obert, 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 89.837,12€, IVA 
exclòs, dels quals 64.837,12€ se li ha d’aplicar el 10% en concepte d’IVA i 25.000€ 
són exempts d’IVA per tractar-se de l’aportació municipal, per a l’execució total del 
contracte, sense possibilitat de ser prorrogat, amb aplicació dels imports que resultin 
de la licitació per a la quota de casal, menjador i acollida.

SEGON. La durada del contracte s’estableix des de l’adjudicació i formalització i per a 
la temporada d’estiu 2020, i no es preveu pròrroga. 

TERCER. Convocar el procediment obert publicant l’anunci de licitació en el perfil del 
contractant, atorgant un termini de 15 dies naturals 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 25.000,00 
euros, corresponents a l’aportació municipal, que es farà efectiva amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 31.324.47900 del pressupost municipal vigent.

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

BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN

5. Aprovació prorroga conveni cessió d'ús d'un local a l'Associació  Corbera 
Voluntària.
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La Junta de Govern Local en sessió del 30 de gener de 2017 va acordar sotmetre a informació 
pública durant un termini de vint dies hàbils l’expedient de cessió d’ús a precari a favor de 
l’Associació Corbera Voluntària del local D5 de propietat municipal i de caràcter patrimonial 
ubicat als baixos del carrer Casanova núm. 26, de superfície 133 m2, per destinar-lo a 
activitats pròpies de l’associació relacionades amb els estatuts de l’entitat, i principalment a 
la recollida i distribució d’aliments per a persones en situació de vulnerabilitat i de necessitat 
social. També es va aprovar la minuta del conveni regulador.

Finalitzada la tramitació de l’expedient, per acord de la Junta de Govern Local, de 14 de març 
de 2017, es va aprovar la cessió d’ús a precari en els termes abans esmentats per un termini 
inicial d’un any, prorrogable de forma expressa d’any en any fins a un màxim de quatre. 

La Junta de Govern Local en sessions de 24 d’abril de 2018 i  de 9 de setembre de 2019 va 
aprovar respectivament i pel termini d’un any les pròrrogues successives del conveni de 
cessió d’ús.

L’òrgan competent és la Junta de Govern Local per delegació del Ple, previ dictamen de la 
Comissió Assessora. No obstant, atesa la manca de convocatòria ordinària d’aquell òrgan, 
aquesta Regidoria considera necessària, per a l’adequada prestació del servei, la inclusió 
d’aquesta proposta en l’ordre del dia de la Junta de Govern Local.

Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea de Benestar Social i Gent Gran proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER. Aprovar, amb efectes del 16 de març de 2020 i pel termini d’un any, la pròrroga 
del conveni de cessió d’ús a precari a favor de l’Associació Corbera Voluntària del local D5 de 
propietat municipal i de caràcter patrimonial ubicat als baixos del carrer Casanova núm. 26, 
de superfície 133 m2, per destinar-lo a activitats pròpies de l’associació relacionades amb els 
estatuts de l’entitat, i principalment a la recollida i distribució d’aliments per a persones en 
situació de vulnerabilitat i de necessitat social.

SEGON. Notificar l’acord a l’Associació. 

ASSUMPTES URGENTS

Fora de l’ordre del dia, abans de debatre altres assumptes que no requereixen l’adopció 
de cap acord i prèvia declaració de la urgència per unanimitat, en tot cas, amb al vot 
favorable de la majoria absoluta, se sotmet a examen i votació els punts següents que 
resulta aprovat amb el mateix quòrum.
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BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN

Urgència I. Adjudicació del contracte de serveis per al transport d'aliments al 
Rebost Solidari.

En data 17 de febrer de 2020 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de 
l’expedient de licitació per a la contractació de serveis pel transport de mercaderies 
per a proveir el Rebost Solidari del municipi, i es va convocar el procediment obert 
simplificat abreujat amb presentació d’ofertes mitjançant Sobre Digital, amb un import 
màxim de contracte de 5.605,62€, 21% d’IVA exclòs, i un termini d’execució 10 mesos 
de durada, amb possibilitat de pròrroga per 3 anys, preveient la data d’inici per a l’1 
de març de 2020.

La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació 
en data 17 de febrer de 2020, amb un període de deu (10) dies hàbils per a presentar 
ofertes, essent l’últim dia el 2 de març de 2020 a les 23.59 hores. 

Dins el període de presentació una (1) empresa ha presentat proposició, Frank 
Transport Urgent, SL amb CIF B60739950 i registre d’entrada 2020/2004, de 26 de 
febrer. 

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, se’n 
desprèn que s’accepta l’única oferta presentada, i es proposa l’adjudicació del 
contracte a l’empresa licitadora Frank Transport Urgent, SL amb CIF B60739950, en 
haver obtingut la màxima puntuació amb 90 punts i tenir justificada la seva capacitat 
d’obrar, per l’import màxim de licitació amb aplicació del percentatge de baixa ofert 
sobre els preus unitaris de licitació per cada servei efectivament prestat.

Tot i que en l’acord d’incoació del contracte es va establir que la data d’inici prevista 
del contracte era l’1 de març de 2020, atès que l’acord d’adjudicació s’adoptarà en 
data 9 de març de 2020, procedeix modificar la data d’inici d’efectes del contracte, 
fixant-la pel 10 de març de 2020, i reajustar l’import de les anualitats autoritzades en 
el resolent tercer de l’acord d’incoació aprovat en data 17 de febrer de 2020. 

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 acords següents

ACORDS

PRIMER. Adjudicar el contracte de serveis per a l’execució del transport de 
mercaderies per proveir el Rebost Solidari de Corbera de Llobregat, a l’empresa Frank 
Transport Urgent, SL amb CIF B60739950, per import total màxim de 5.605,62€, 21% 
d’IVA exclòs, amb aplicació dels següents percentatges de baixa ofert sobre els preus 
unitaris de licitació per cada servei efectivament prestat, pels 10 mesos de durada 
inicial del contracte, amb data d’inici d’efectes de 10 de març de 2020, amb subjecció 
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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:
 

Banc Aliments (fruita )
furgoneta F-1000 900kg capaç. 2 palets europ.  Preu servei (mínim 2,5 hores): 
4,52% 

Banc Aliments ( aliment sec)
camió de 5 tones. Preu servei (mínim 4 hores): 4,54% 
camió de 3 tones. Preu servei (mínim 4 hores): 2,63% 

Creu Roja
camions 7 tones.  Preu servei  (mínim 4 hores): 4,54% 
Es requereixen 2 camions

La Nau
furgoneta F-1000 1150kg capaç. 4 palets europ. Preu servei (mínim 3 hores):  
4,54%,

SEGON. Anul·lar l’autorització de la despesa per import de 226,09€ del pressupost de 
l’exercici 2020 aprovada en el resolent tercer de l’acord d’incoació d’aquest expedient.

TERCER. La despesa, de caràcter plurianual, per import total màxim del contracte de 
6.782,80 euros (IVA inclòs), es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
30.231.22300, atenent el següent desglòs:

Disposar la despesa per import de 6.556,71€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
30.231.22300 del pressupost municipal vigent.

Autoritzar i disposar la despesa per import de 226,09€ subordinada al crèdit que es 
consigni en el pressupost de l’any 2021.

QUART. La forma de pagament del preu del contracte serà la legalment establerta, 
una vegada presentades les corresponents factures mensuals 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:

 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. 
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Núm. Exp. General: [EXP.DATGEN.NUG]
La Pau,5 (08757) Referència: [EXP.DATGEN.REF]
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

 

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.

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 13:03 
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 sescretària acctal., Marta Puig Puig

 Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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