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Marta Puig Puig, secretària acctal., de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat,
La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 6 de SETEMBRE de 2021
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 extraordinària DE PRIMERA CONVOCATÒRIA
CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 2 de setembre de 2021.
A les 8:00 hores, es reuneix LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, en primera convocatòria,
per a dur a terme la sessió extraordinària i tractar els assumptes de l'ordre del dia. La
sessió s’ha realitzat amb medis telemàtics, de conformitat amb el Decret 919/2021,
ha quedat acreditada la identitat dels membres, i la intercomunicació entre ella 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
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

Absents i/o excusats/des: Albert Cañellas i Pagés, segon tinent d’alcaldessa

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

CONTRACTACIÓ
2. Aprovació retornament de la fiança definitiva del contracte de
subministrament del vestuari i complements de la Policia Local, 2018 i 2020.

Marta Puig Puig
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La presidenta obre la sessió i es tracten els assumptes següents que resulten aprovats
per unanimitat:
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En data 19 de desembre de 2018 es van formalitzar els lots 1 i 2 del contracte de
referència amb l’empresa Insigna Uniformes SL amb CIF B97611164 pel període 20182020, amb data d’inici d’efectes l’1 de desembre de 2018, sense possibilitat de ser
prorrogat. L’adjudicatari va dipositar les fiances d’imports 3.229,83€ (lot 1) i 886,10€
(lot 2), corresponents a aquest contracte.
Per Decret d’Alcaldia de data 14 de juny de 2019 es modifica aquest contracte i a la
nova reestructuració del subministrament adjudicat, es proposen modificacions en els
elements a entregar, incloent-ne de nous i reduint les unitats ja adjudicades, no
comportant cap variació en l’import màxim ja adjudicat.
De conformitat amb el previst a l’article 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.11 del Plec de Clàusules Administratives Particulars i Tècniques, 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. El
termini de garantia ve fixat en la clàusula VI.11 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars i Tècniques en dos mesos, des de la finalització del contracte, començant a
comptar a partir de la data de signatura de l’acta de devolució de l’objecte del
contracte, o bé des de la data d’aprovació del dret de compra. El contracte va finalitzar
el 31 de desembre de 2020.
En data 9 de juny de 2021 el Cap de la Policia Local, ha emès informe favorable
respecte de la devolució de la garantia, que s’incorpora a l’expedient, per haver
transcorregut el termini de garantia i en no haver estat detectada cap situació
imputable a l’execució del contracte i al contractista.
La tresorera de l’Ajuntament ha emès informe en data 23 de juny de 2021, en el sentit
que les fiances d’imports 3.229,83€ (lot 1, número d’operació AVC 320180002138) i
886,10€ (lot 2, número d’operació AVC 320180002139), consten encara dipositada a
data de l’informe.

ÚNIC. Retornar les fiances dipositades per a l’execució del contracte de
subministrament de la uniformitat, complements i accessoris per a la Policia Local del
període 2018-2020, a l’empresa adjudicatària Insigna Uniformes SL amb CIF
B97611164, els imports de 3.229,83€ (lot 1, número d’operació AVC 320180002138)
i de 886,10€ (lot 2, número d’operació AVC 320180002139). Per a dur a terme la
devolució de la garantia definitiva caldrà contactar al telèfon 936500211 ext. 2051
(Intervenció).

3. Adjudicació del contracte de serveis d’atenció psicològica a dones dins
l'Àrea de Polítiques d'Igualtat.
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Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Seguretat ciutadana proposa a la Junta de
Govern local, l’adopció dels acords següents:
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En data 19 de juliol de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de
l’expedient de licitació per a la contractació de serveis d’atenció psicològica a dones,
de caràcter general i amb capacitat d’atenció de casos específics en matèria de
violència masclista, dins el servei portat a terme per l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat des de l'Àrea de Polítiques d'Igualtat, i es va convocar el procediment obert
simplificat abreujat, amb tramitació ordinària no subjecte a regulació harmonitzada,
amb presentació d’ofertes mitjançant Sobre Digital, amb un import màxim de
contracte de 23.045,00€, exempt d’IVA, pels dos anys de durada inicial del contracte
amb data d’inici estimada 1 d’octubre, amb possibilitat de ser prorrogat per dos anys
més, establint un preu màxim per hora de 55,00€, exempt d’IVA. Les hores màximes
a realitzar per a la totalitat de la durada inicial del contracte són de 419 hores.
La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació
en data 20 de juliol de 2021, amb un període de deu (10) dies hàbils per a presentar
ofertes, essent l’últim dia el 4 d’agost de 2021 a les 23.59 hores.
Dins el període de presentació quatre (4) empreses han presentat proposicions,
Assistència i Gestió Integral, Fundació Privada amb CIF G60729084, i registre
d’entrada 2021/8521, de 29 de juliol a les 16.48 hores; El Safareig, Grup de Dones
Feministes amb CIF G58410846, i registre d’entrada 2021/8554, de 30 de juliol a les
11.31 hores; G. R. M. amb CIF XXXXXX9B, i registre d’entrada E/000337-2021, de 4
d’agost a les 9.07 hores; i ETIC HABITAT, SCCL amb CIF F66437831, i registre
d’entrada E/000340-2021, de 4 d’agost a les 13.33 hores.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Polítiques d’igualtat proposa a la Junta de
Govern local, l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Adjudicar el contracte de serveis d’atenció psicològica a dones, de caràcter
general i amb capacitat d’atenció de casos específics en matèria de violència masclista,
dins el servei portat a terme per l’Ajuntament de Corbera de Llobregat des de l'Àrea
de Polítiques d'Igualtat, a l’empresa Assistència i Gestió Integral, Fundació Privada
amb CIF G60729084, per import màxim de 19.064,50€, exempt d’IVA, essent el
preu/hora 45,50€, i la persona proposada la Sra. R. G. i F., per a la totalitat de la
durada del contracte establerta en un màxim de dos (2) anys, amb possibilitat de ser
prorrogat per dos anys més i data d’inici del contracte l’1 d’octubre de 2021, amb
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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’accepten les quatre ofertes presentades, i es proposa l’adjudicació del
contracte a l’empresa licitadora Assistència i Gestió Integral, Fundació Privada amb
CIF G60729084, que ha resultat amb l’oferta millor quant a relació qualitat-preu per
haver obtingut la major puntuació amb 93,18 punts en haver ofert import de
19.064,50€, exempt d’IVA, que no incorre en baixa anormal, i comprovada la seva
capacitat de contractar i solvència en trobar-se inscrit al RELI, i tenir acreditada tota
la solvència tècnica requerida, aquesta Mesa de Contractació eleva la proposta
d’adjudicació a la consideració de la Junta de Govern Local, en favor d’aquesta
empresa per import màxim de 19.064,50€, exempt d’IVA, essent el preu/hora 45,50€,
i la persona proposada la Sra. R. G. F..
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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.
SEGON. Anul·lar l’autorització de la despesa, de caràcter plurianual, per import de
3.980,50€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 32.231.22706, de l’estat de
despeses del vigent pressupost municipal, i subordinat al crèdit que es consigni en el
pressupost dels anys 2022 i 2023, atenent el següent desglossament, que està exempt
d’IVA:




Exercici 2021: 522,50€ corresponents a un total màxim de 55 hores
Exercici 2022: 1.976,00€ corresponents a un total màxim de 208 hores
Exercici 2023: 1.482,00€ corresponents a un total màxim de 156 hores

TERCER. Disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import màxim de
19.064,50€, exempt d’IVA, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 32.231.22706, de
l’estat de despeses del vigent pressupost municipal, i subordinat al crèdit que es
consigni en el pressupost dels anys 2022 i 2023, atenent el següent desglossament,
que està exempt d’IVA:




Exercici 2021: 2.502,50€ corresponents a un total màxim de 55 hores, essent
necessari disposar de crèdit per vinculació.
Exercici 2022: 9.464,00€ corresponents a un total màxim de 208 hores.
Exercici 2023: 7.098,00€ corresponents a un total màxim de 156 hores.

QUART. 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, mitjançant instància on s’adjunti el document signat,
en la seu electrònica de l’Ajuntament.

BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN
4. Aprovació del conveni de col·laboració amb l’Associació In Via 2021.
Des del Consell Comarcal del Baix Llobregat es va presentar el projecte “Suport a les
Famílies en Situació de Vulnerabilitat” que desenvolupa l’Associació In via, l’objectiu
del qual és donar suport a les famílies monoparentals que presenten dificultats a l’hora
de fer front al pagament del lloguer dels seus habitatges, especialment aquelles que
han patit una situació de violència.
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CINQUÈ. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària, i a la resta
d’empreses licitadores, així com l’informe de valoració i adjudicació, i publicar-lo en el
perfil del contractant de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.
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L’equip de Serveis Socials d’aquest Ajuntament va valorar aquest recurs com una eina
molt aprofitable per aquelles famílies que reuneixen els requisits, la qual es pot
incorporar a la intervenció que es desenvolupa al departament, facilitant i accelerant
el procés de recuperació d’aquestes famílies.
En data 29 de juliol de 2021 l’Associació In Via ha presentat la minuta de conveni i la
documentació administrativa d’inscripció en el Registre d’entitats de la Generalitat de
Catalunya.
L’article 47 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques regula la possibilitat que les administracions, amb
l’objectiu de satisfer l’interès públic que tenen encomanat, estableixin convenis amb
persones tant de dret públic com privat, sempre i quan aquests no siguin contraris a
l’ordenament jurídic ni versin sobre matèries no susceptibles de transacció.
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 acords següents:
ACORDS
PRIMER. Aprovar la minuta del conveni de col·laboració a formalitzar entre
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i l’Associació In Via, per fomentar la realització
d’activitats de suport a famílies en situació de vulnerabilitat, conforme al text que
queda incorporat a l’expedient.
SEGON. Facultar l’alcaldessa per a la signatura del conveni.
TERCER. Notificar l’acord adoptat a l’entitat.
ALCALDIA

El 23 de febrer de 2021 l’Àrea Metropolitana de Barcelona va aprovar definitivament
el Pla de Sostenibilitat Ambiental (PSA) per als municipis de l’AMB, que inclou les
directrius i pautes de gestió, i els criteris reguladors dels programes que el conformen,
així com les obligacions de retorn dels Ajuntaments que es defineixin a partir del 2024.

L’anunci d’aprovació es va publicar en el BOPB de 9/03/2021 obrint-se un termini de
6 mesos per tal que els ajuntaments poguessin adherir-se al Pla i proposar els
projectes que l’integraran. El fons assignat al municipi de Corbera de Llobregat és de
900.691,03 €.
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5. Sol·licitud participació en el Pla de sostenibilitat ambiental per als
municipis de l’AMB.
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El PSA pretén impulsar projectes de desenvolupament compartit entre els ajuntaments
i l’AMB per reforçar les polítiques de mobilitat urbana sostenible i adaptar-la als nous
requeriments sorgits arran de la COVID-19, així com promoure la transició ecològica i
energètica mitjançant, entre d’altres, inversions en la gestió de recursos –com l’aigua
i l’energia– i residus municipals.
L’Ajuntament proposa la participació en el PSA incloent actuacions en els eixos de
mobilitat, instal·lacions solars fotovoltaiques i pèrgoles solars.
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels
següents acords:
PRIMER. ACCEPTAR íntegrament les bases definitives del Pla de sostenibilitat
ambiental aprovades en data 23/02/2021 per part de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona.
SEGON. SOL·LICITAR la participació de l’Ajuntament de CORBERA DE LLOBREGAT
dins del Pla de sostenibilitat ambiental per als municipis de l’AMB amb un import
màxim de les actuacions de 900.691,03 euros.
TERCER. INCLOURE les actuacions següents dins del Pla de sostenibilitat ambiental:
Actuació

Eix o eixos del PSA
2.1 Mobilitat. Repavimentació de

1. Construcció de tres passos de vianants elevats al
carrer de Rafamans i al carrer dels Horts

2. Instal·lacions solars fotovoltaiques coberta de
l'edifici escoles velles
( la Pau 3)

carrers per millorar la circulació
10.2 Instal·lacions solars
fotovoltaiques en cobertes d’edificis
d’equipaments públics per a
l’autoconsum

10.2

4. Instal·lacions solars fotovoltaiques en la coberta
de l’edifici de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat
per a l’autoconsum

10.2

5. Instal·lacions solars fotovoltaiques en la coberta
de l’edifici de la Policia Local

10.2

6. Instal·lacions solars fotovoltaiques en la coberta
de l’edifici de l’Escola Puig d’Agulles

10.2

7. Instal·lacions solars fotovoltaiques en la coberta
de l’edifici del Pavelló Poliesportiu Municipal (pistes

10.2
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3. Instal·lacions solars fotovoltaiques en la coberta
de l’edifici de l’Oficina d’atenció a la ciutadania
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semicobertes)
8. Instal·lacions solars fotovoltaiques a la Zona
Esportiva Municipal

10.2

9. Instal·lacions solars fotovoltaiques en la coberta
de l’edifici de l’Escola El Corb

10.2

10. Instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques en zona
d’activitat
esportiva/recreativa
per
donar
subministrament a carregadors de vehicles elèctrics
i a l’edifici del Casal de les Magnòlies

10.7. Energia renovable. Pèrgoles
solars fotovoltaiques de dimensió
mitja en aparcaments en superfície
per a l'autoconsum.

S’adjunten com annex les fitxes descriptives de cada actuació i els certificats de
disponibilitat i compatibilitat de terrenys.
QUART. DELEGAR en l’Alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera, els canvis totals o
parcials en les actuacions proposades, així com la possible incorporació de noves
actuacions.
CINQUÈ. ACCEPTAR el compromís de rebre les actuacions que s’executin i, una
vegada finalitzades, dur-ne a terme el manteniment posterior.
SISÈ. NOTIFICAR el present acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

6. Precs i preguntes.
Tot seguit es procedeix a deliberar sobre qüestions diverses d’índole i problemàtica de
caràcter general.

Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital.
La secretària acctal., Marta Puig Puig
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I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 08:55
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària acctal., certifico.”

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

95a5520204b147cb8593143f0e0d2618001

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

