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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 13 de desembre 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 7 de desembre de 2021.

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. 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
- 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. Adhesió a l’Acord marc del contracte de subministrament del sistema de 
videoactes, equips de gravació i transmissió d’actes i el seu manteniment.
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Codi Segur de Validació a55e244312ae4480960641ad989c0292001

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
15

/1
2/

20
21

L
a 

se
cr

et
àr

ia
 a

cc
ta

l.

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


L’ajuntament de Corbera de Llobregat, en data 30 de novembre de 2012, va aprovar 
l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada amb destinació als ens locals de 
Catalunya que l’ACM, conjuntament amb el Consorci Català pel Desenvolupament 
Local, té constituït.

En data 10 de desembre de 2020, s’acorda per Resolució de Presidència aprovar 
l’expedient de contractació per a la licitació de l’Acord marc del subministrament de 
sistemes de videoactes, equips de gravació i transmissió d’actes i el seu manteniment  
amb destinació a les entitats locals de Catalunya, així com l’aprovació del plecs de 
clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques (Exp. 2019.08).

En data 29 d’abril de 2021, en sessió extraordinària de la Comissió Executiva del CCDL, 
s’acorda adjudicar l’Acord marc del subministrament de sistemes de videoactes, equips 
de gravació i transmissió d’actes i el seu manteniment, segons el seu ordre 
classificatori a les empreses que es detallen seguidament:

1. VIRTUAL REALITY SOLUTIONS SL
2. SERVICIOS MICROINFORMATICA SA
3. AUDIFILM CONSULTING SLU
4. SPICA SL
5. TELEFONICA SERVICIOS AUDIOVISUALES SAU
6. AMBISER INNOVACIONES SL
7. DISTRIBUTION AS A SERVICE EMEA SL

En data 11 de juny de 2021, es procedeix a la formalització dels contractes amb totes 
les empreses adjudicatàries, entre les quals es troba Ambiser Innovaciones, SL, amb 
CIF B85355071, que actualment presta el servei de manteniment i l’allotjament al 
núvol a l’ajuntament de Corbera de Llobregat, que es va adjudicar, mitjançant adhesió 
a l’Acord marc amb l’ACM/CCDL amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(expedient 2016.01).

En aquest sentit, es necessari l’adhesió a l’Acord marc del contracte de 
subministrament de sistemes de videoactes, equips de gravació i transmissió d’actes i 
el seu manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.08), 
subministrat amb allotjament al núvol, per un import total d’adjudicació de 6.009,96€, 
de 21% d’IVA exclòs, i amb una durada del manteniment d’un (1) any a comptar de 
l’1 de gener de 2022 i fins el 31 de desembre de 2022. Codi CPV: 72318000-7 (serveis 
de transmissió de dades).

FONAMENTS DE DRET
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Article 228 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per 
la que ens transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,que regula 
l’adhesió a sistemes externs de contractació centralitzada de comunitats autònomes o 
d’entitats locals per part d’altres entitats locals mitjançant els corresponents acords.

Article 153 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius 
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents 
contractuals.

Disposició addicional 3a. 10 de la  LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de la 
LBRL, en la redacció donada per la LRSAL.

Reglament de funcionament de la Central de Contractació de l’ACM aprovat pel Comitè 
Executiu de l’entitat en data 14 de desembre de 2014.

Atès que la tramitació d’aquest expedient s’ha d’efectuar en l’exercici pressupostari 
immediatament anterior al de l’execució, ens trobem davant d’una tramitació 
anticipada de la despesa. De conformitat amb l’establert en els articles 30.4 i 33 de 
les Bases d’execució del pressupost, en ser una despesa consignada a una aplicació 
pressupostària amb consideració de prorrogable i en ser l’import a comprometre 
inferior a la consignació inicial del pressupost en vigor, procedeix la seva tramitació 
condicionant suspensivament a l’existència de crèdit adequat i suficient per a finançar 
les obligacions derivades del contracte en l’exercici corresponent.

Ateses les característiques d’aquest contracte, l’òrgan de contractació serà la Junta de 
Govern Local per delegació de l’Alcaldia efectuada en Decret núm. 2019/1301, de 21 
de juny.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Règim interior i equipaments municipals 
proposa a la Junta de Govern local, l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Disposar l’adhesió del municipi de Corbera de Llobregat a l’Acord marc del 
contracte de subministrament del sistema de videoactes, equips de gravació i 
transmissió d’actes i el seu manteniment amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2019.08).

SEGON. Aprovar la tramitació anticipada de l’expedient segons l’establert a l’article 
30.4 de les Bases d’execució del pressupost.

TERCER. Adjudicar el contracte de subministrament de sistemes de videoactes, equips 
de gravació i transmissió d’actes i el seu manteniment, subministrat amb allotjament 
al núvol a l’empresa Ambiser Innovaciones, SL, amb CIF B85355071, per un import 
de 6.009,96€, de 21% d’IVA exclòs, i amb una durada del manteniment d’un (1) any 
a comptar de l’1 de gener de 2022 i fins el 31 de desembre de 2022. Codi CPV: 
72318000-7 (serveis de transmissió de dades).
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QUART. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per import de 7.272,05€, 
21% d’IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 01.924.22699, del 
pressupost municipal vigent, subordinada al crèdit que es consigni al pressupost de 
l’any 2021. 

CINQUÈ. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, així com al CCDL 
(preferentment a través d’EACAT) i a l’ACM (preferentment a través d’EACAT), tot 
donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.

3. Aprovació de l’expedient i incoació del contracte de subministrament 
d’instruments musicals i equip de sonorització per a l’Escola de Música.

L’ajuntament de Corbera de Llobregat disposa des de fa més de 20 anys del servei de 
l’Escola Municipal de Música. Es tracta d’un servei consolidat, que ofereix una àmplia 
oferta formativa per a tot l’alumnat, col·laborant amb entitats i escoles del municipi. 
Davant la crescuda d’alumnat dels darrers anys, la sonorització de les diverses 
formacions instrumentals i corals, amb més de 50 músics a sobre de l’escenari, fa que 
l’equip de so que disposa hagi quedat obsolet, no obtenint una sonorització òptima. 
Així mateix, és necessari adquirir diversos instruments musicals, amb els seus 
accessoris, pel correcte funcionament de les classes atès el volum d’inscripcions 
d’alumnes. Per aquests motius, és indispensable adquirir els instruments musicals i 
equip de sonorització necessaris, que han de ser subministrats per part d’una empresa 
especialitzada.

En conseqüència, 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 d’Educació proposa a la Junta de Govern local, 
l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de subministrament per a l’adquisició de 
diversos instruments musicals amb els seus accessoris, i un equip complert de 
sonorització per a l’Escola municipal de música, i la seva licitació i adjudicació 
mitjançant el procediment obert simplificat abreujat, amb tramitació ordinària i no 
subjecte a regulació harmonitzada, aprovant 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 un màxim de 12.596,13€, 21% d’IVA exclòs, 
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de conformitat amb el pressupost i preus unitaris del Plec de prescripcions Tècniques, 
per a la totalitat de la durada del contracte fixada des l’enviament de la notificació de 
l’acord d’adjudicació del contracte i fins al lliurament dels instruments, prevista com a 
molt tard el dia 30 d’abril de 2022 sense possibilitat de ser prorrogat. La licitació es 
realitzarà amb divisió per lots, poden optar els licitadors a un lot o a tots ells:

a) LOT núm. 1: Subministrament d’equip de so i imatge amb els accessoris, de 
conformitat amb l’establert al plec tècnic i al seu annex, on es descriuen tots 
els objectes a subministrar i amb les característiques mínimes a complir. Les 
marques i models que s’hi descriuen són a títol orientatiu, i es podran oferir 
diferents sempre i quan compleixin, en la seva totalitat, amb les característiques 
mínimes establertes.

Pressupost de licitació: 5.255,06€, 21% IVA exclòs
Termini de subministrament: màxim 30 dies naturals a comptar des de la data 
de petició de la corresponent comanda.
Codi CPV: PACK 1: 32331500-7 (gravadora), PACK 2: 32340000-8 (micròfons 
i altaveus), 32342410-9 (equip de so), 32343000-9 (amplificadors).

b) LOT núm. 2: Subministrament d’instruments musicals diversos amb els seus 
accessoris, de conformitat amb l’establert al plec tècnic i al seu annex, on es 
descriuen tots els objectes a subministrar i amb les característiques mínimes a 
complir. Les marques i models que s’hi descriuen són a títol orientatiu, i es 
podran oferir diferents sempre i quan compleixin, en la seva totalitat, amb les 
característiques mínimes establertes.

Pressupost de licitació: 7.341,07€, 21% IVA exclòs
Termini de subministrament: màxim 30 dies naturals a comptar des de la data 
de petició de la corresponent comanda.
Codi CPV: PACK 1: 37313300-8 (guitarres), PACK 2: 37311100-2 (pianos), 
37311000-1 (instruments de teclat), PACK 3: 37313400-9 (violins), PACK 4: 
37314320-1 (flautes), PACK 5: 37316600-2 (xilòfon).

L’import del contracte, per a cada Lot, serà el que resulti de l’oferta efectuada per 
l’empresa licitadora, i la baixa oferta serà la que s’apliqui uniformement als preus 
unitaris indicats en el Plec de Prescripcions Tècniques.

SEGON. Convocar el procediment obert simplificat abreujat publicant l’anunci de 
licitació en el perfil del contractant, atorgant un termini de 5 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 que inclou l’IVA, per import total màxim del contracte 
de 15.241,31 euros, que es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
31.326.62500 (Projecte econòmic 2019/2/AJUNT/28 241,31€ i Projecte econòmic 
2021/4/AJUNT/10 15.000€) del pressupost municipal vigent.
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QUART. Facultar l’Alcaldessa per a aprovar els actes de tràmit que esdevinguin 
d’aquesta licitació.

RECURSOS HUMANS 

4. Aprovació de l’oferta pública d’ocupació corresponent a la taxa de reposició 
d’efectius per l’any 2021.

ASSUMPTE: APROVACIÓ DE L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ CORRESPONENT A LA 
TAXA DE REPOSICIÓ D’EFECTIUS PER L’ANY 2021.

L'article 70.1 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat per 
Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, estableix que les necessitats de 
recursos humans, amb assignació pressupostària, que hagin de proveir-se mitjançant 
la incorporació de personal de nou ingrés seran objecte de l'Oferta  Pública d'Ocupació, 
o a través d'un altre instrument similar de gestió de la provisió de les necessitats de 
personal, la qual cosa comportarà l'obligació de convocar els corresponents processos 
selectius per a les places compromeses i fins a un deu per cent addicional, fixant el 
termini màxim per a la convocatòria d'aquests. 

En tot cas, l'execució de l'oferta d'ocupació pública o instrument similar haurà de 
desenvolupar-se dins del termini improrrogable de tres anys.

L'article 128 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, 
aprovat per Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, assenyala que les 
Corporacions Locals aprovaran dins del termini d'un mes, des de l'aprovació del 
Pressupost, l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'any corresponent, 

Per determinar les places que poden ser incloses en l'Oferta d'Ocupació Pública, ha de 
tenir-se en compte el que es disposa en l'article 19 de la LPGE 2021, on s'estableix 
que únicament es podrà incorporar personal nou amb subjecció als límits i requisits 
establerts en aquest.

El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el 22 de desembre de 2020 va 
aprovar el pressupost d’aquest Ajuntament per l’any 2021 així com la plantilla de 
personal.

La cap del servei de Recursos humans ha emès informe 147/2021.

Tot i que l’article 21.1.g de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i el 53.1 h) del Text Refós de la 
Llei Municipal i Règim Local de Catalunya, determinen la competència de l’Alcaldia pel 
que fa a l’aprovació de l’oferta pública d’ocupació, mitjançant el Decret de l’Alcaldia 

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

Codi Segur de Validació a55e244312ae4480960641ad989c0292001

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
15

/1
2/

20
21

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

 

1301/2019, de 21 de juny, en aquest cas s’ha d’entendre delegada a favor de la Junta 
de Govern Local.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Recursos humans i ocupació proposa a la 
Junta de Govern local, l’adopció dels acords següents:

PRIMER.  Aprovar, d’acord amb el que disposa l’article 19 de la Llei 11/2020, de 30 
de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2021, l’Oferta Pública 
d’Ocupació d’aquesta corporació per l’any 2021, corresponent a la taxa de reposició 
d’efectius, en els següents termes:

PLAÇA NUM. 
VACANTS

ESCALA SUBESCALA GRUP SISTEMA SELECCIÓ

Agent policia local 3 Administració 
especial

Serveis 
especials

C2 Concurs-oposició lliure

SEGON. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al 
Diari de la Generalitat de Catalunya, i notificar-la als representants del personal 
funcionari i laboral.

TERCER. Trametre còpia de l’oferta pública d’ocupació a l’Administració de l’Estat i al 
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de 
Catalunya.
   

5. 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 11:00 
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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