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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 10 de maig 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 ordinària DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA PER 
LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 3 de maig de 2021.

A les 9:30 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 mitjançant videoconferència. 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
- 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
- Mònica Estrader i Rodríguez, regidora

- Absents i/o excusats/des: Meritxell García de Llanza, Xavier Miquel i Pons, 
regidor

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 del contracte de subministrament del programa informàtic del 
control de presència del personal de l’Ajuntament.
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L’Ajuntament de Corbera de Llobregat no disposa dels mitjans personals i tècnics 
idonis i adequats per a la gestió del control de presència del personal de l’Ajuntament, 
atès que els actuals han quedat obsolets i cal la seva substitució, tant pel que fa al 
software com al hardware, essent necessari disposar d’altres mecanismes actualitzats 
i molt més adients per efectuar aquest control. En aquest sentit, des de l’Àrea de 
recursos humans s’han realitzat consultes de mercat a diverses empreses que 
subministren programes i solucions de control de presència, i el programa que s’adapta 
millor a les necessitats i especificitats del personal de l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat, és el Tempo.Net i eTempo, propietat de l’empresa International 
Softmachine Systems, SL amb CIF B61476933 i titular dels drets d’explotació de la 
propietat intel·lectual, essent per tant l’única capacitada per fer-ne el subministrament 
i manteniment.

En aquest sentit, la cap de Recursos Humans ha emès informe que consta a l’expedient 
on, un cop efectuada la negociació i en base al pressupost presentat, per l’empresa 
International Softmachine Systems, SL amb CIF B61476933, sol·licita la contractació 
a favor d’aquesta empresa, amb durada d’un any, prorrogable per un any més, i per 
un import de 16.520,00€ 21% d’IVA exclòs per a la durada inicial. La contractació 
consistirà en l’adquisició de 5 terminals de proximitat models SMX3 per fitxar amb 
targetes, 140 targetes de proximitat blanques, numerades i codificades, llicència del 
Software de control de presència Tempo.Net, mòdul de gestió horària amb llicència 
fins a 400 empleats i la llicència de eTempo, portal de control de presència en entorn 
web amb llicència de fins 400 empleats. Així mateix, la contractació inclou la 
instal·lació i configuració de tot el sistema, i el seu manteniment durant el primer any 
a partir de la seva posada en marxa.

Ateses les característiques d’aquesta contractació el procediment haurà de seguir la 
tramitació ordinària i s’adjudicarà pel procediment negociat sense publicitat amb una 
única empresa licitadora, de conformitat amb l’article 168.a.2) de la LCSP. Aquest 
contracte és administratiu d'acord amb l'article 25.1.a) de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, i mixt segons l’article 18 de la mateixa llei, 
en contemplar prestacions de dos tipus de contractes, el de subministrament, quant a 
adquisició de hardware i software, i del de serveis quant al seu manteniment. Atès 
l’establert a l’article 18 per aquest tipus de contractacions mixtes, per determinar les 
especificacions a seguir en la preparació i adjudicació del contracte, s’haurà d’atendre 
al caràcter principal de la prestació que, en el cas que ens ocupa, és el 
subministrament. En aquest sentit, caldrà seguir les especificacions establertes a la 
Llei quant als contractes de subministrament, regulats en els articles 298 al 307 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i 187 i següents del 
RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de 
Contractació de les Administracions Públiques. En aquest sentit s’adjunta a l’expedient 
el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques que 
han de regular aquest contracte, elaborats a partir de la negociació efectuada amb 
l’empresa i en funció de la seva proposta presentada, i que han estat informats per la 
Secretària acctal. de l’Ajuntament, quedant incorporats a l’expedient.
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En conseqüència, un cop acordat l’inici de l’expedient de contractació, l’aprovació dels 
plecs i l’adjudicació a l’empresa, es formularà requeriment a l’empresa adjudicatària 
perquè, dins del termini de tres dies hàbils, a comptar del següent a aquell en què rebi 
la notificació de l’acord d’adjudicació, presenti declaració de conformitat per executar 
el contracte segons l’establert en els Plecs, basats en la seva proposta presentada en 
data 19 d’abril de 2021, amb RE 2021/4132, així com declaració responsable de 
capacitat d’obrar, de conformitat amb els Annexos I i II del PCAP que s’adjuntaran a la 
notificació d’adjudicació del contracte. Una vegada l’empresa adjudicatària hagi presentat 
la documentació esmentada, es procedirà a la formalització del contracte, i es publicarà 
en el perfil del contractant.

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 acords 
següents:

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació mixt de subministrament, instal·lació, 
configuració i manteniment d’un sistema de control de presència, mitjançant el 
programa informàtic Tempo.net i el portal eTempo, així com la compra de 5 terminals 
SMX3 per fitxar amb targetes i les targetes, així com el Plec de clàusules 
administratives particulars i Plec de prescripcions tècniques que regularan la 
contractació, pel procediment negociat sense publicitat amb l’empresa International 
Softmachine Systems, SL amb CIF B61476933, com a única empresa licitadora en ser 
titular dels drets d’explotació i propietat intel·lectual de l’objecte del contracte, amb 
una durada d’un any des de la data de posada en marxa de tota la instal·lació, 
prorrogable per un any més.

SEGON. Adjudicar el contracte mixt de subministrament del programa informàtic 
Tempo.net i el portal eTempo, així com la compra de 5 terminals SMX3 i 140 targetes 
de proximitat, i de serveis de manteniment i suport, a l’empresa International 
Softmachine Systems, SL amb CIF B61476933, per import de 16.520,00€, 21% d’IVA 
exclòs, per a la durada inicial del contracte, amb possibilitat de ser prorrogat per un 
any més.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa per import total de 19.989,20€, que inclou 
l’IVA, amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 02.920.63603 del vigent pressupost 
municipal, projecte econòmic 2018/2/AJUNT/6/1.

QUART. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària, juntament amb els 
plecs que regulen la contractació, i publicar-lo en el perfil del contractant de 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.

CINQUÈ. Requerir l’empresa adjudicatària que aporti, en el termini màxim de tres 
dies hàbils comptats a partir del dia següent al de la notificació d’aquest acord, la 
declaració de conformitat (Annex II) per executar el servei en les mateixes condicions 
que en el pressupost presentat, així com la declaració responsable (Annex I) del Plec 
de clàusules administratives particulars adjunt a aquesta notificació, com a requisit 
per a la formalització del contracte.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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SISÈ.  Formalitzar el present contracte en document administratiu, dins dels 15 dies 
hàbils següents a l’enviament de la notificació de l’adjudicació

3. Adjudicació del contracte de serveis de redacció del projecte constructiu 
de restitució del talús de la Guixera Bonastre

El talús de la Guixera d’en Bonastre està situat en front de l’aparcament públic situat 
entre els números 36 i 38 del carrer de Sant Antoni de Corbera de Llobregat. Després 
d’un episodi de fortes precipitacions a Corbera que va durar diferents dies, el 30 d’abril 
de 2020 es va produir una esllavissada en aquest talús, provocant la caiguda de pedres 
i roques a l’aparcament públic del carrer de Sant Antoni, i afectant tant una parcel·la 
de propietat privada, situada al carrer de la Plana, 4, com la finca de titularitat 
municipal on es troba ubicat l’aparcament públic.

Per poder restituir la realitat física, és del tot necessari disposar del preceptiu projecte 
constructiu, i l’Ajuntament no disposa de mitjans personals idonis per dur-ho a terme, 
resultant necessària la contractació d’una empresa especialitzada. En aquest sentit, el 
tècnic municipal Sr. B. S. ha emès informe que consta a l’expedient on, efectuada la 
negociació i en base al pressupost presentat per l’empresa TYPSA Técnica y Proyectos, 
SA amb CIF A28171288, sol·licita la contractació d’aquest servei a favor d’aquesta 
empresa en ser l’empresa TYPSA Técnica y Proyectos, SA amb CIF A28171288 l’única 
competent tècnicament per haver estat involucrada en el procés de sanejament i 
reconstrucció del talús de la Guixera d’en Bonastre, des de l’esllavissada produïda com 
a conseqüència de les pluges torrencials del passat 30 d’abril de 2020, amb una durada 
màxima de dos mesos a comptar de la notificació de l’acord d’adjudicació i per un 
import de 24.000,00, 21% d’IVA exclòs.

Ateses les característiques d’aquesta contractació el procediment haurà de seguir la 
tramitació ordinària i s’adjudicarà pel procediment negociat sense publicitat amb una 
única empresa licitadora, de conformitat amb l’article 168.a.2) de la LCSP. En aquest 
sentit s’adjunta a l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec 
de prescripcions tècniques que han de regular aquest contracte, elaborats a partir de 
la negociació efectuada amb l’empresa i en funció de la seva proposta presentada, i 
que han estat informats per la Secretària acctal. de l’Ajuntament, quedant incorporats 
a l’expedient.

En conseqüència, un cop acordat l’inici de l’expedient de contractació, l’aprovació dels 
plecs i l’adjudicació a l’empresa, es formularà requeriment a l’empresa adjudicatària 
perquè, dins del termini de tres dies hàbils, a comptar del següent a aquell en què rebi 
la notificació de l’acord d’adjudicació, presenti declaració de conformitat per executar 
el servei segons l’establert en els Plecs, basats en la seva proposta presentada en data 
23 d’abril de 2021, amb RE 2021/4330 i referència seva 201359-OF-Projecte-Talus-
Guixera-D03, així com declaració responsable de capacitat d’obrar, de conformitat amb 
els Annexos I i II del PCAP que s’adjuntaran a la notificació d’adjudicació del contracte. 
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Una vegada l’empresa adjudicatària hagi presentat la documentació esmentada, es 
procedirà a la formalització del contracte, i es publicarà en el perfil del contractant.

Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea de Via pública proposa a la Junta de Govern 
local, com a òrgan de contractació, l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de serveis per a la redacció del projecte 
constructiu “Restitució del talús de la Guixera d’en Bonastre en terreny de propietat 
pública incloent el traçat i urbanització del vial de connexió del carrer Ibèrica i carrer 
de la Salut a Corbera de Llobregat”, així com el Plec de clàusules administratives 
particulars i Plec de prescripcions tècniques que regularan la contractació, pel 
procediment negociat sense publicitat amb l’empresa TYPSA Técnica y Proyectos, SA 
amb CIF A28171288 com a única empresa licitadora per raons tècniques, amb una 
durada màxima de dos mesos per a entregar el projecte, a comptar de la recepció de 
la notificació de l’acord d’adjudicació.

SEGON. Adjudicar el contracte de serveis per a la redacció del projecte constructiu 
“Restitució del talús de la Guixera d’en Bonastre en terreny de propietat pública 
incloent el traçat i urbanització del vial de connexió del carrer Ibèrica i carrer de la 
Salut a Corbera de Llobregat”, a l’empresa TYPSA Técnica y Proyectos, SA amb CIF 
A28171288, per import de 24.000,00€, 21% d’IVA exclòs, per a la durada del 
contracte.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa per import total de 29.040,00€, que inclou 
l’IVA, amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 11.1530.61916 (2021/2/AJUNT/8) 
del pressupost municipal vigent.

QUART. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària, juntament amb els 
plecs que regulen la contractació, i publicar-lo en el perfil del contractant de 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.

CINQUÈ. Requerir l’empresa adjudicatària que aporti, en el termini màxim de tres 
dies hàbils comptats a partir del dia següent al de la notificació d’aquest acord, la 
declaració de conformitat (Annex II) per executar el servei en les mateixes condicions 
que en el pressupost presentat, així com la declaració responsable (Annex I) del Plec 
de clàusules administratives particulars adjunt a aquesta notificació, com a requisit 
per a la formalització del contracte.

SISÈ.  Formalitzar el present contracte en document administratiu, dins dels 15 dies 
hàbils següents a l’enviament de la notificació de l’adjudicació.

3. Precs i preguntes.

Tot seguit es procedeix a deliberar sobre qüestions diverses d’índole i problemàtica de 
caràcter general. 
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I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 12:30 
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
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