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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 15 de març 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 8 de març 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
- 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

Excusen la seva assistència:

-    Albert Cañellas i Pagés, segon tinent d’alcaldessa 
-    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 dels presents:

1. Aprovació acta sessió anterior.

S'aprova, sense esmenes, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
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BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN

2. Aprovació conveni de col·laboració del finançament del servei especialitzat 
d’atenció a les persones (SEAP), any 2020.

Durant l’any 2017 el Consell Comarcal va realitzar un estudi amb professionals, 
persones grans i persones amb discapacitat de la comarca del Baix Llobregat, i va 
resultar com a punt més assenyalat la necessitat d’un Servei Especialitzat d’Atenció a 
les persones Grans i Persones en situació de fragilitat per la millora de la qualitat de 
vida de les persones d’aquest col·lectiu.

Per a la prestació del descrit servei, l’Equip d’Atenció a les persones grans i persones 
en situació de fragilitat queda configurat amb els professionals, d’1 Jurista, d’1 
Metge/essa psiquiatra i/o neuròleg i/o geriatra, d’1 Treballador/a Social i 1 
Administratiu/va, que té com a objectius generals, millorar la qualitat de vida, la 
prevenció, detecció i atenció del no bon tracte i del maltractament de les persones 
grans i les persones en situació de fragilitat a través d’un treball interdisciplinari i en 
xarxa amb els dispositius del territori.

Rebuda amb data 30/09/2020 i registre d’entrada núm. 2020/2500  el conveni de 
col·laboració regulador del finançament de l’equip de Bon Tracte a les Persones Grans 
i a les persones en situació de fragilitat amb patiment emocional, per a l’exercici 2020 
prorrogable, en virtut de la qual, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat la subscriu 
simultàniament amb els Ajuntaments d’Abrera, Begues, Castelldefels, Castellví de 
Rosanes, Cervelló, Collbató, Cornellà de Llobregat, Esparreguera, Esplugues de 
Llobregat, Gavà, Martorell, Molins de Rei, Olesa de Montserrat, Pallejà, La Palma de 
Cervelló, El Papiol, El Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de 
Llobregat, Sant Climent, Sant Esteve Sesrovires, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan 
Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles 
de Llobregat, Vallirana, Viladecans i el Consell Comarcal del Baix Llobregat que 
constitueixen l’àmbit territorial. 

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat com a beneficiari d’aquest servei ha de 
participar en el finançament de les despeses generades per la contractació i el 
funcionament del personal de l’esmentat equip, amb l’aportació segons el detall 
següent:

La Vigència del conveni és des de l’1 de gener de 2020 fins el 31 de desembre de 
2020, renovable.

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:

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

Codi Segur de Validació 6fe4178d52114ae98532dc7d17601c90001

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
23

/0
3/

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

 

ACORDS

PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració regulador del finançament de l’equip de 
Bon Tracte a les Persones Grans i a les persones en situació de fragilitat amb patiment 
emocional, per a l’exercici 2020, renovable.

SEGON. Aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa al Consell 
Comarcal del Baix Llobregat amb NIF P5800011H, per un import de 1.000,00 euros, 
d’acord amb l’apartat 1r de l’article 10 de l’Ordenança General de Subvencions, 
destinada a finançar l’equip de Bon Tracte a les Persones Grans i a les persones en 
situació de fragilitat amb patiment emocional, per a l’exercici 2020 prorrogable.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa per import de 1.000€ al Consell Comarcal 
del Baix Llobregat, amb CIF P5800011H, amb càrrec a l’aplicació 30.231.46505 del 
vigent pressupost municipal.
 
QUART. Facultar l’alcaldessa per a la signatura del conveni.

CINQUÈ. Notificar l’acord adoptat al Consell Comarcal del Baix Llobregat.

MEDI AMBIENT

3. Aprovació Annex econòmic al conveni Muntanyes del Baix Llobregat, 
actuacions 2021.

L’any 2006 i posteriors es va signar el Conveni marc de col·laboració en la protecció, 
millora i gestió integrada de les zones agrícoles i forestals de les Muntanyes del Baix, 
sent subscrit pels ajuntaments de Begues, Gavà, Viladecans, Sant Climent de 
Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat, 
Sant Vicenç dels Horts, Pallejà, Cervelló, La Palma de Cervelló, Corbera, Vallirana i 
Olesa de Bonesvalls, i el Consell Comarcal del Baix Llobregat.

Transcorreguts més de deu anys des de la signatura de l’esmentat conveni, el  23 
d’octubre de 2017, el Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat, en sessió de caràcter 
ordinari, va arribar a l’acord d’aprovar la subscripció d’un nou conveni marc per tal de 
donar un impuls a la voluntat expressada i per actualitzar els mecanismes de 
coordinació i operatius entre les institucions signants.

El 25 de setembre de 2017, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat, va aprovar el conveni marc de col·laboració per a la protecció, millora i 
desenvolupament integral del territori agroforestal de les Muntanyes del Baix entre 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, per un 
termini de quatre anys.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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El referit conveni, en el seu acord Catorzè preveu que la Comissió de seguiment del 
conveni en el quart trimestre de cada any aprovarà el pla de treball i les aportacions 
econòmiques de cada institució per l’any següent.

El 21 de desembre de 2020, la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, en sessió de caràcter ordinari, va adoptar l’acord d’aprovar la subscripció 
d’un annex econòmic per a l’exercici 2021 al conveni marc de col·laboració subscrit 
amb l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, per a la protecció, millora i 
desenvolupament integral del territori agroforestal de les Muntanyes del Baix, de 
conformitat amb la minuta d’annex que estableix una aportació econòmica de 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat de 1.000€.

Aquesta aportació econòmica es troba contemplada en la partida pressupostària 
12.136.48902, del pressupost municipal vigent, i està dotada de crèdit suficient.
  
Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea de Medi Ambient proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar l’annex econòmic al conveni marc de col·laboració per a la protecció, 
millora i desenvolupament integral del territori agroforestal de les Muntanyes del Baix, 
entre l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
per finançar les actuacions previstes per a l’any 2021 amb una aportació econòmica 
de 1.000€.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 1.000€ a favor del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, amb CIF P5800011H, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 12.136.48902 del pressupost municipal vigent.

TERCER. Facultar l’Alcaldia per a la signatura de tots aquells documents que calguin 
per a l’execució d’aquests acords. 

QUART. Notificar-ho al Consell Comarcal del Baix Llobregat.

CONTRACTACIÓ 

4. Adjudicació del contracte de serveis d'agent cívic al municipi.

En data 1 de febrer de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient i la 
incoació de l’expedient de licitació per a la contractació de serveis d’agent cívic al 
municipi, així com els documents tècnics, i es va convocar el procediment obert 
simplificat abreujat amb presentació d’ofertes mitjançant Sobre Digital, amb un import 
màxim de 29.921,25€, 21% d’IVA exclòs, per a la durada inicial del contracte fixada 
des de la data que s’estableixi a l’acord d’adjudicació i fins el 31 de desembre de 2022, 
amb possibilitat de ser prorrogat per un anys més, establint un preu màxim per hora 
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de 15,00€, 21% d’IVA exclòs. Les hores màximes a realitzar per a la totalitat de la 
durada inicial del contracte són de 1.994,75 hores. S’estima com a data d’inici del 
contracte l’1 de març de 2021.

La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació 
en data 4 de febrer de 2021, amb un període de deu (10) dies hàbils per a presentar 
ofertes, essent l’últim dia el 18 de febrer de 2021 a les 23.59 hores. 

Dins el període de presentació dotze (12) empreses han presentat proposicions, 
Portacabot SL amb CIF B64692916 i registre d’entrada 2021/1289, de 5 de febrer a 
les 13.37 h; Global Attentive SL amb CIF B67120196 i registre d’entrada 2021/1478, 
de 10 de febrer a les 10.51h; Gonber Control SL amb CIF B01618354 i registre 
d’entrada 2021/1567, de 12 de febrer a les 10.17h; Vamar Servicios Generales SL 
amb CIF B64784838 i registre d’entrada 2021/1634, de 15 de febrer a les 11.13h; 
Centro De Negocios Ocon SL amb CIF B26303586 i registre d’entrada 2021/1689, de 
16 de febrer a les 10.56h; Alianzas y subcontratas SA amb CIF A61351276 i registre 
d’entrada 2021/1717, de 16 de febrer a les 16.24h; Nordeste servicios integrales 2003 
SL amb CIF B65631962 i registre d’entrada 2021/1746, de 17 de febrer a les 12.16h; 
Plana Fàbrega Serveis SL amb CIF B64516149 i registre d’entrada 2021/1755, de 17 
de febrer a les 15.36h; Diversport SL amb CIF B17711474 i registre d’entrada 
2021/1765, de 17 de febrer a les 23.51h; Basedi amb CIF B60557949 i registre 
d’entrada 2021/1782, de 18 de febrer a les 11.48h; Companyia de Formació VGCC SL 
amb CIF B65706970 i registre d’entrada 2021/1784, de 18 de febrer a les 12.03h; 
Ipres amb CIF G64344492 i registre d’entrada 2021/1786, de 18 de febrer a les 
12.18h.

En data 24 de febrer de 2021 es va signar l’acta d’obertura dels sobres digitals 
presentats a la licitació, amb el resultat que consta a l’acta publicada al perfil del 
contractant, resultant acceptades totes les ofertes. Efectuada la comprovació dels 
imports oferts de les empreses acceptades, van resultar en baixa anormal les de les 
empreses Global Attentive SL i Companyia de formació VGCC SL, en oferir imports de 
22.700,26€, 21% d’IVA exclòs, i 22.939,63€, 21% d’IVA exclòs, respectivament, 
essent requerides per a la seva justificació en el termini màxim de dos dies hàbils a 
comptar del requeriment efectuat mitjançant l’eina de preparació d’ofertes de la PSCP. 
Si la Mesa considerava que quedaven justificats i acreditats, s’acceptaria l’oferta 
presentada i es continuaria amb la proposta d’adjudicació. En cas contrari, l’empresa 
quedaria exclosa del procediment. Si finalment recau l’adjudicació a favor d’una de les 
empreses que ha incorregut en presumpció de temeritat, li serà exigida una garantia 
definitiva del 10% de l’import d’adjudicació, de conformitat amb l’establert a la 
clàusula VI.15 del PCAP.

Així mateix es va acordar requerir l’empresa licitadora Global Attentive SL, l’acreditació 
de trobar-se al corrent de les seves obligacions de pagament amb la seguretat social. 

El requeriment es va efectuar en data 25 de febrer de 2021, finalitzant el termini 
concedit l’1 de març de 2021 a les 23.59 hores. Dins de termini, ambdues empreses 
requerides han presentat la justificació de les baixes ofertes, amb registres d’entrada 
2021/2174, d’1 de març a les 12.28 hores, i 2021/2131, de 27 de febrer a les 17.51 

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

Codi Segur de Validació 6fe4178d52114ae98532dc7d17601c90001

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
23

/0
3/

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


hores, respectivament. Així mateix, l’empresa Global Attentive SL ha presentat 
l’acreditació de trobar-se al corrent de les seves obligacions de pagament amb la 
seguretat social.

Una vegada analitzada la documentació presentada per ambdues empreses, quant a 
la baixa anormal oferta, la Mesa de Contractació considera que l’import ofert es troba 
justificat i, en conseqüència, les dues empreses queden admeses al procediment de 
licitació, i proposa, en acta emesa i publicada en el perfil del contractant, l’adjudicació 
del contracte a l’empresa licitadora Global Attentive SL amb CIF B67120196, en 
haver obtingut una puntuació total de 97,50 punts, tenint acreditada la capacitat 
d’obrar i solvència econòmica i tècnica requerides, i haver ofert import màxim de 
22.700,26€, 21% d’IVA exclòs, per a la durada inicial del contracte, amb un preu 
hora de 11,38€, 21% d’IVA exclòs, que ha incorregut en baixa anormal, motiu pel qual 
els serà requerit el dipòsit del 10% del total d’adjudicació en concepte de fiança per a 
l’execució del contracte. 

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

ACORDS

PRIMER. Adjudicar el contracte de serveis d’agent cívic al municipi a l’empresa Global 
Attentive SL amb CIF B67120196, per import màxim de 22.700,26€, 21% d’IVA 
exclòs, per a la durada inicial del contracte, que s’estableix des del 10 de març de 
2021 i fins el 31 de desembre de 2022, amb possibilitat de ser prorrogat per un any 
més, establint un preu màxim per hora efectivament executada d’11,38€, 21% d’IVA 
exclòs, i un número d’hores màximes per a la totalitat de la durada inicial del contracte 
de 1.994,75 hores. L’adjudicació es realitzarà 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. La durada inicial del contracte s’estableix des del 10 de març de 2021 i fins 
el 31 de desembre de 2022, amb possibilitat de ser prorrogat per un màxim d’un any 
més.

TERCER. Anul·lar l’autorització de la despesa, de caràcter plurianual, aprovada en el 
resolent tercer de l’acord d’incoació d’aquest expedient per import de 8.737,40€ amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 20.132.22799, de l’estat de despeses del vigent 
pressupost municipal, i subordinat al crèdit que es consigni en el pressupost de l’any 
2022, atenent el següent desglossament:

 Exercici 2021: 3.591,76€
 Exercici 2022: 5.145,64€

QUART. Disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import màxim de 
27.467,31€, IVA inclòs, que es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
20.132.22799, de l’estat de despeses del vigent pressupost municipal, i subordinat al 
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crèdit que es consigni en el pressupost de l’any 2022, atenent el següent 
desglossament que inclou l’IVA:

 Exercici 2021: 11.291,24€
 Exercici 2022: 16.176,07€

CINQUÈ. Requerir l’empresa Global Attentive SL amb CIF B67120196 perquè dipositi 
l’import de 2.270,03€ corresponent al 10% de l’import d’adjudicació, en concepte de 
fiança per a l’execució del contracte en haver incorregut en baixa anormal amb l’oferta 
presentada, abans de la presentació de la primera factura per l’execució del contracte, 
en qualsevol de les modalitats previstes en l’article 110 de la LCSP i en la clàusula 
VI.11. del PCAP. Per a dipositar la fiança mitjançant aval o assegurança de caució, 
serà obligatori sol·licitar cita prèvia al telèfon de Tresoreria 93.650.02.11 ext. 2058. 
Si aquest dipòsit es formalitza mitjançant transferència bancària o metàl·lic, el número 
de compte és el següent: Caixabank ES27 2100 0552 10 0200006856. A la pàgina 
web de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat poden obtenir els documents de 
conformitat de prestació de garantia mitjançant retenció en el preu, i els models d’aval 
i assegurança de caució que s’hauran d’utilitzar obligatòriament.

En cas que la primera factura sigui presentada sense que s’hagi dipositat l’import 
requerit en concepte de fiança per haver incorregut en baixa anormal, aquest import 
serà retingut d’ofici de l’import de la primera factura i, en cas de resultar insuficient, 
de l’import de les successives factures fins a completar el total de l’import requerit.

SISÈ. La facturació es presentarà amb periodicitat mensual, de gener a desembre, 
exceptuant-ne el mes d’agost corresponent al període vacacional. A les factures ha de 
constar el número d’hores efectivament executades, i el seu import unitari resultant 
de l’oferta presentada per l’empresa adjudicatària. Així mateix, les factures hauran de 
seguir les indicacions establertes a la clàusula II.6. Forma de pagament del PCAP.

SETÈ. 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.

VUITÈ. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta d’empreses 
licitadores, així com els informes de valoració i adjudicació, i publicar-lo en el perfil del 
contractant de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.

5. Acord d'adhesió pròrroga excepcional Acord marc subministrament energia 
elèctrica.

Antecedents
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El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva 
de data 6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del corresponent procediment 
administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives 
particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la  Comissió Executiva de 
data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, adjudicar l’Acord 
marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Expedient 2015.05), d’acord amb el següent detall d’empreses 
seleccionades per lots: 1) AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA ENERGIA, SAU”: 
Lots AT i BT, 3) “NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS NATURAL FENOSA (Gas 
Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5) “IBERDROLA CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT 
i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, procedint- se a la formalització efectiva dels 
citat Acord amb les empreses adjudicatàries, en data 27 d’octubre de 2016.

Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal 
efecte d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per 
Resolució de la Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al 
perfil de contactant de l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord 
adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 de novembre de 2016, 
el contracte derivat (Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc pel subministrament 
d’energia elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a l’empresa ENDESA ENERGIA, 
SAU d’acord amb el detall de tarifes per lots que es relaciona a la part resolutiva del 
present acord i a l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP que va regir la licitació de 
l’Acord marc del que deriva referenciat a l’apartat anterior, i que preveu de conformitat 
amb els articles concordants aplicables del Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic (TRLCSP), com una de les fórmules per a l’adjudicació dels corresponents 
contractes derivats de subministrament, la possibilitat de realitzar una subhasta 
electrònica entre els empreses seleccionades en l’Acord marc. 

En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat mercantil 
adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de subministrament 
elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat 
anterior. 

En data 9 de març de 2017 la Comissió executiva del CCDL, prèvia tramitació del 
corresponent procediment administratiu a tal efecte i havent adoptat, el Comitè 
Executiu de l’ACM en la sessió celebrada el dia 13 de desembre de 2016, un acord pel 
que es resolgué acceptar formalment la cessió del contracte derivat en qüestió, al seu 
favor, va acordar formalment la cessió del contracte derivat de l’Acord marc pel 
subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 
de contractació núm. 2015.05 – D01) a favor de l’ACM, com a modificació subjectiva 
de l’òrgan de contractació, actuacions que es formalitzaren en data 17 de març de 
2017 mitjançant la signatura del corresponent contracte.

En data 17 d’octubre de 2017, l’òrgan de contractació de l’ACM va aprovar la pròrroga 
del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de 
gener de 2018, en els mateixos termes i condicions d’execució del contracte i prestació 
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del subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans 
citat.

En data 26 d’octubre de 2018, fou adoptada una Resolució de la Central de 
Contractació de l’ACM, en virtut de la qual es disposà aprovar definitivament la segona 
pròrroga del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals 
de Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de 
gener de 2019, en els mateixos termes i condicions d’execució del contracte i prestació 
del subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans 
citat. 

En data 24 de gener de 2019, per Resolució de la Central de Contractació de l’ACM, 
s’aprovà l’inici d’expedient de la tercera pròrroga del contracte derivat D01 de l’Acord 
marc pel subministrament d’energia elèctrica.

En data 12 de febrer de 2019, l’empresa adjudicatària del contracte derivat D01, 
ENDESA ENERGÍA SAU, comunicà a l’ACM la seva intenció de no procedir a la tercera 
pròrroga del citat contracte.

En data 29 de març de 2019, i prèvia tramitació del procediment de la tercera pròrroga 
del contracte derivat de l’Acord marc pel subministrament elèctric amb destinació a 
les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05.D01) adjudicat i subscrit amb l’empresa 
ENDESA ENERGÍA SAU, l’òrgan de contractació va acordar la finalització del 
procediment d’aprovació de la tercera pròrroga del contracte derivat, a l’haver 
manifestat l’adjudicatària del contracte la no acceptació de la pròrroga.

A conseqüència dels antecedents exposats, el dia 5 d’abril de 2019, la Comissió 
executiva del CCDL acordà l’inici de l’expedient de contractació per l’adjudicació del 
contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient núm. 2015.05.D02).

En data 9 de maig de 2019, la Presidència del CCDL per Resolució 24/2019 va convocar 
la licitació del contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia 
elèctrica, amb l’aprovació dels plecs corresponents.

En data 22 de maig de 2019, la Mesa de contractació es reuní en sessió pública a la 
seu del CCDL per a la celebració de subhastes electròniques per a l’adjudicació del 
contracte derivat.

En data 6 de juny de 2019, acordà l’adjudicació dels lots d’Alta i Baixa tensió del 
contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica a 
l’empresa ENDESA ENERGÍA SAU. 

En data 2 de novembre de 2020, fou adoptada una Resolució de la Central de 
Contractació de l’ACM, en virtut de la qual es disposà aprovar definitivament la 
pròrroga excepcional del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (EXP 2015.05-D02) per un període de 6 mesos a comptar 
des de l’1 de gener de 2021, en els mateixos termes i condicions d’execució del 
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contracte i prestació del subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules 
administratives, abans citat. 

En data 24 de febrer de 2021 va finalitzar l’adhesió de l’ajuntament de Corbera de 
Llobregat al contracte derivat (Exp. 2015.05-D01) de l’acord marc de subministrament 
d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya, per a totes les 
dependències municipals que utilitzen aquest tipus d’energia, amb l’empresa Endesa 
Energia, SAU. Atès que és voluntat del Consistori adherir-se al nou acord adoptat en 
data 2 de novembre de 2020, procedeix la tramitació d’un nou acord d’adhesió, fins la 
data màxima de 30 de juny de 2021, pel subministrament d’energia en baixa tensió, 
de conformitat amb les condicions econòmiques establertes en el lot 1 Baixa Tensió, 
de l’acord marc de referència, i que consten publicades a la central de compres de 
l’ACM.

6. Fonaments de Dret.

Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques 
aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i 
publicats al perfil de contractant de l’entitat,  que regeixen l’Acord marc pel 
subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Exp. 2015.05).

Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la 
Presidència del CCDL de data 9 de maig de 2019 i publicats al perfil de contactant de 
l’entitat que regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament 
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 
D02).

Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156 
respecte a l’adjudicació i formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2 
respecte al règim de vigència i pròrrogues dels contractes, i resta de normativa 
concordant aplicable. 

Quart.- Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions 
vigents concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament 
i competències de les entitats locals.

Cinquè.- 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 Serveis públics proposa a la Junta de Govern 
Local, com a òrgan de contractació, l’adopció dels següents:

ACORDS
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PRIMER. Disposar l’adhesió del municipi de Corbera de Llobregat a la pròrroga 
excepcional del contracte derivat (Exp. 2015.05 D02) de l’Acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2015.05), vigent des de l’1 de gener al 30 de juny de 2021, amb les següents 
condicions econòmiques especificades pel Lot 1 Baixa Tensió (BT):

Preus terme d’energia:

Baixa tensió: Tarifa/període Preu €/MWh

Sublot BT1 2.0A 117,931

Sublot BT2 2.0DHAP1 142,344

Sublot BT3 2.0DHAP2 62,697

Sublot BT4 2.0DHSP1 141,057

Sublot BT5 2.0DHSP2 70,082

Sublot BT6 2.0DHSP3 58,594

Sublot BT7 2.1A 134,071

Sublot BT8 2.1DHAP1 156,069

Sublot BT9 2.1DHAP2 78,052

Sublot BT10 2.1DHSP1 156,525

Sublot BT11 2.1DHSP2 85,664

Sublot BT12 2.1DHSP3 71,236

Sublot BT13 3.0AP1 102,858

Sublot BT14 3.0AP2 88,874

Sublot BT15 3.0AP3 61,294

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 
del Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 
D02).

Preus del terme de potència:

Baixa tensió €/kW i any

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3

2.0 A 38,043426
2.0 DHA 38,043426
2.0 DHS 38,043426
2.1 A 44,444710
2.1 DHA 44,444710
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2.1 DHS 44,444710
3.0 A 40,728885 24,437330 16,291555

Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent.  Ordre IET/107/2014, 
de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, 
de 19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014). 

SEGON. Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària 
del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda 
Vilanova, 2-10, 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin 
preceptius.

TERCER. Comunicar aquest acord al CCDL (a través d’EACAT) i a l’ACM (a través 
d’EACAT).

6. 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 11:30
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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