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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 18 d’octubre 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 11 d'octubre de 2021.

A les 9:45 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. Incoació del contracte de subministrament amb instal·lació de jocs i
elements en parcs i àrees municipals.

El municipi de Corbera de Llobregat disposa de diversos espais destinats a parcs 
infantils i/o àrees biosaludables, amb jocs i elements per a ser utilitzats per part de la 
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ciutadania. Des d’aquesta àrea es proposa la substitució de jocs, elements i/o 
paviment d’alguns dels parcs i àrees, que es troben en estat precari i que no permeten 
un manteniment de la seva estructura, resultant necessari la seva substitució per a 
ser utilitzats en condicions òptimes de seguretat. En concret, es proposa actuar en els 
següents parcs i/o àrees:

 Àrea de jocs biosaludables (carrer Pau Bruna cantonada carrer Sant Antoni).
 Àrea infantil plaça dels Països Catalans.
 Àrea infantil carrer Sant Antoni cantonada carrer del Centre.
 Àrea infantil plaça del Castell.

Aquestes feines han de ser realitzades per una empresa especialitzada que inclogui 
tant el subministrament com la instal·lació. 

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 de Via pública proposa a la Junta de Govern 
local, l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació del subministrament amb instal·lació de 
diversos jocs infantils, tanques de plàstic reciclat per a perimetrar els espais i/o 
separació entre diferents jocs, i la millora en la pavimentació de tres àrees infantils i 
una àrea de jocs biosaludables, mitjançant el procediment obert simplificat amb 
tramitació ordinària i no subjecte a regulació harmonitzada, i aprovar el Plec de 
clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques que regularan 
aquesta contractació. L’import de licitació s’estableix en un màxim de 67.796,64€, 
21% d’IVA exclòs, per a la totalitat de l’execució del contracte, amb aplicació dels 
preus unitaris establerts el Plec de Prescripcions Tècniques per a cada subministrament 
a executar, i una durada del contracte que s’estableix des de la data de notificació de 
l’acord d’adjudicació, i finalitzarà una vegada siguin executats per l’adjudicatari tots 
els subministraments i treballs establerts, amb un termini de lliurament i inici de les 
actuacions màxim de 30 dies a partir de la data de la notificació de l’adjudicació del 
contracte, i el termini d’execució dels treballs a realitzar serà de màxim 2 mesos. 
L’import del contracte 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 que, en cap cas, 
podran sobrepassar els indicats en el Plec de Prescripcions Tècniques.

SEGON. Convocar el procediment obert simplificat 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.
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TERCER. Autoritzar la despesa per import màxim de 82.033,93€, 21% d’IVA inclòs, 
que es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 11.171.61901 de l’estat de 
despeses del vigent pressupost municipal (Projecte econòmic 2021/2/AJUNT/9).

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

3. Adjudicació del Lot 2 del contracte mixt de manteniment i neteja de la 
xarxa del clavegueram municipal.

En data 26 de juliol de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de 
l’expedient de licitació per a la contractació mixta per a la neteja, inspecció i 
manteniment de les infraestructures d’aigües residuals i pluvials que integren la xarxa 
pública de sanejament en baixa, que seguirà les especificacions quant a contractes de 
serveis per tractar-se de la prestació principal, i es va convocar la licitació pel 
procediment obert simplificat amb tramitació ordinària i no subjecte a regulació 
harmonitzada, amb presentació d’ofertes mitjançant Sobre Digital, amb un import 
màxim de 117.536,26€, 10% d’IVA exclòs, per a la durada del contracte d’un any 
sense possibilitat de pròrroga, amb data d’inici prevista el 15 de setembre de 2021, i 
amb divisió per lots, poden optar els licitadors a un lot o a tots ells:

a) Lot núm. 1: Servei de neteja i manteniment de les infraestructures d’aigües 
residuals i pluvials que integren la xarxa de sanejament públic del municipi de 
Corbera de Llobregat.

Pressupost de licitació: 94.808,99€, 10% IVA exclòs.
Format per les prestacions S1, S2 i S3:

S1: Manteniment de les infraestructures d’aigües residuals i pluvials que 
integren la xarxa de sanejament públic del municipi de Corbera de Llobregat.
S2: Serveis de suport a l’àrea de serveis públics i emergències (hores extres).
S3: Obres derivades del servei.

b) Lot núm. 2: Prestació del servei de cubes i inspecció de les infraestructures 
d’aigües residuals i pluvials que integren la xarxa de sanejament públic 
municipal de Corbera de Llobregat. Aquestes actuacions es realitzaran amb 
camió mixt d'aspiració-impulsió i equips de càmera de CCTV.

Pressupost de licitació: 22.727,27€, 10% IVA exclòs.

La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant el 28 de juliol 
de 2021, amb un període de quinze (15) dies naturals per a presentar ofertes a 
comptar de l’endemà de la publicació en el perfil del contractant, essent l’últim dia el 
12 d’agost de 2021 a les 23.59 hores.

Dins el període de presentació quatre (4) empreses han presentat proposicions, 
Elecnor Servicios y Proyectos SAU amb CIF A79486833, pel LOT 1, amb registre 
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d’entrada 2021/8727, de 4 d’agost a les 14.07 hores; Corporación CLD amb CIF 
B08173411, pel LOT 2, amb registre d’entrada 2021/8806, de 6 d’agost a les 11.16 
hores; Obres i construccions Corbera SL amb CIF B65560302, pel LOT 1, amb registre 
d’entrada 2021/8867, de 10 d’agost a les 16.21 hores; i Sociedad General de Aguas 
de Barcelona SAU amb CIF A08000234, pels LOTS 1 i 2, amb registre d’entrada 
E/000361-2021, de 12 d’agost a les 10.30 hores.

De la valoració efectuada per la Mesa de Contractació amb el resultat que consta en 
l’acta emesa, que forma part de l’expedient i es publica en el perfil del contractant, 
se’n desprèn, quant al Lot 2, que les dues empreses presentades van ser acceptades, 
tot i que l’oferta de l’empresa Sociedad General de Aguas de Barcelona SAU amb CIF 
A08000234, va resultar en baixa anormal, essent requerida la seva justificació, amb 
resultat favorable que consta a l’expedient. Així mateix, de l’acta es conclou que 
l’oferta amb la millor relació qualitat-preu és la presentada per l’empresa licitadora 
Sociedad General de Aguas de Barcelona SAU amb CIF A08000234, en haver obtingut 
una puntuació total de 100,00 punts, havent ofert un percentatge de descompte sobre 
tots els preus unitaris que conformen el Lot 2 de 15,00%, per a la durada total del 
contracte, que incorre en baixa anormal que ha estat justificada, motiu pel qual els 
serà requerit un 10% de l’import d’adjudicació en concepte de fiança, i tenir acreditada 
la capacitat d’obrar i solvència econòmica i tècnica requerides.

El preu del contracte és de màxim 22.727,27€, 10% d’IVA exclòs, en funció dels 
serveis que efectivament s’executin, amb aplicació de la baixa oferta per l’empresa del 
15% de descompte sobre la totalitat dels preus unitaris establerts en el Plec. Aquest 
import no suposa un compromís de despesa per l’Ajuntament, i de conformitat amb la 
disposició addicional 33a de la LCSP, l’Ajuntament podrà assolir o no la consignació 
pressupostària màxima prevista, tot respectant els preus unitaris que resultin un cop 
aplicada la baixa oferta per l’adjudicatari del 15,00%. En conseqüència, es proposa 
per a la seva adjudicació.

Per Decret d’Alcaldia 2021/1724, de 24 de setembre, es va requerir l’empresa 
Sociedad General de Aguas de Barcelona SAU amb CIF A08000234, per a què en el 
termini màxim de 7 dies hàbils a comptar de l’enviament del mateix, diposités l’import 
corresponent a la fiança definitiva del 10% de l’import d’adjudicació, essent l’import 
requerit de 2.272.73€, com a requisit previ per a l’adjudicació del contracte. La 
notificació del Decret es va efectuar en data 27 de setembre, finalitzant el termini 
concedit el 6 d’octubre de 2021. Els condicionants requerits en el Decret d’Alcaldia 
núm. 2021/1724, de 24 de setembre, han estat complerts correctament en haver estat 
dipositat aval bancari davant la Tresoreria en data 1 d’octubre de 2021, i que forma 
part de l’expedient.

Atès que l’inici del contracte s’efectuarà en data posterior a la prevista en l’acord 
d’incoació d’aquest expedient, procedeix efectuar el reajustament de les anualitats 
previstes en el resolent tercer de l’acord, quant al Lot 2.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Serveis públics proposa a la Junta de Govern 
local, l’adopció dels acords següents:
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PRIMER. Adjudicar el Lot 2 del contracte mixt per a la neteja, inspecció i manteniment 
de les infraestructures d’aigües residuals i pluvials que integren la xarxa pública de 
sanejament en baixa, a l’empresa Sociedad General de Aguas de Barcelona SAU amb 
CIF A08000234, per import màxim de 22.727,27€, 10% d’IVA exclòs, en funció dels 
serveis que efectivament s’executin, amb aplicació de la baixa oferta per l’empresa del 
15% de descompte sobre la totalitat dels preus unitaris establerts en el Plec, per a la 
durada del contracte d’un any sense possibilitat de pròrroga. Aquest import no suposa 
un compromís de despesa per l’Ajuntament, i de conformitat amb la disposició 
addicional 33a de la LCSP, l’Ajuntament podrà assolir o no la consignació 
pressupostària màxima prevista, tot respectant els preus unitaris que resultin un cop 
aplicada la baixa oferta per l’adjudicatari del 15,00%.

L’adjudicació s’efectua amb 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. La durada del contracte s’estableix en un any a comptar de la data que 
s’estableixi en la present resolució, sense possibilitat de ser prorrogat. La data d’inici 
del contracte és el 15 d’octubre de 2021.

TERCER. Procedir al reajustament dels imports autoritzats en el resolent tercer de 
l’acord d’incoació de 26 de juliol i disposar la despesa del Lot núm. 2 del contracte, de 
caràcter plurianual que inclou l’IVA, per import total màxim de 25.000,00 euros, que 
es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 13.160.22799 de l’estat de 
despeses del vigent pressupost municipal, subordinat al crèdit que es consigni en el 
pressupost de l’any 2022 atenent el següent desglossament que inclou el 10% d’IVA:

Lot 2 ................ 13.160.22799 .................... 25.000,00€

 Exercici 2021: 5.208,33€:

o Anular l’autorització de la despesa per import de 2.083,34€
o Disposar la despesa per import de 5.208,33€

 Exercici 2022: 19.791,67€:

o Disposar la despesa per import de 17.708,33€
o Autoritzar i disposar la despesa per import de 2.083,34€

QUART. La forma de pagament del preu del contracte serà la legalment establerta, 
una vegada presentades les corresponents factures individuals per a cada servei 
efectivament executat o realitzat, amb indicació del mateix i amb desglossament de 
preus unitaris.

Així mateix, les factures hauran de seguir les indicacions establertes a la clàusula II.6. 
Forma de pagament del PCAP.
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CINQUÈ. Formalitzar el present contracte en document administratiu, que serà signat 
amb certificat digital reconegut, en un termini no superior a 5 dies a partir de 
l’enviament de la notificació de l’acord d’adjudicació, al qual s’annexarà el plec de 
clàusules i el plec de condicions com a part integrant, i es publicarà en un termini no 
superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant.

SISÈ. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a totes les 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.

ESPORTS   

4. Aprovació del conveni de col·laboració amb l’entitat Motoclub Corbera.

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat considera necessari el foment i la promoció 
d’activitats esportives dins de la societat, per aquesta tasca aquest ajuntament hi 
compta amb el teixit social i esportiu de les entitats esportives municipals, que 
dinamitzen bona part de les activitats esportives que es programen anualment. És per 
això que es contempla en el pressupost general per a l’exercici 2021 l’atorgament 
d’ajuts directes a entitats esportives del municipi, de conformitat amb el que estableix 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS).

L’article 22.2.a de l’esmentada LGS disposa que es podran concedir de forma directa 
les subvencions previstes nominativament en els pressupostos de les entitats locals. 
Aquestes subvencions, d’acord amb l’article 65.1 del RGS, són aquelles en que 
l’objecte, la dotació pressupostària i el beneficiari apareixen determinats de forma 
expressa en l’estat de despeses del pressupost.

Entre les subvencions directes contemplades, figura una a favor de l’entitat Motoclub 
Corbera, per import de 2.000,00 € (dos mil euros) atorgats per dues activitats; per  la 
rebuda en la seva arribada i pel  reconeixement esportiu a la pilot de Corbera L. S., 
desprès que va finalitzar com a campiona del món de trial, i pel XXVI Trial Infantil de 
Corbera, campionat de Catalunya de Trial per a nens i nenes, que es celebrarà el 
proper 24 d’octubre de 2021, sent una activitat amb molta trajectòria dins del municipi 
i que aquest ajuntament  vol mantenir i donar continuïtat a  aquesta competició . I per 
aquests motius aposta per la col·laboració amb aquesta aportació econòmica a les 
activitats d’aquesta entitat.

D’acord amb l’article 28.1 de la LGS, els convenis són l’instrument habitual per 
canalitzar les subvencions previstes nominativament en els pressupostos dels ens 
locals. Així mateix, l’article 65.3 del RGS disposa que el conveni té el caràcter de bases 
reguladores de la concessió de la subvenció, i en determina el contingut.

Atesa la voluntat política en el sentit de fer efectius aquests convenis de col·laboració, 
és que els  porta a terme sota la supervisió, la valoració i el criteri jurídic i econòmic 
d’aquest ens.
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Atesa la petició realitzada per l’entitat MotoClub Corbera, amb   CIF G59564112,  amb 
núm. de registre d’entrada 9950/2021 i entrada 9147/2021.

Vist l’informe tècnic en el que  es considera d’interès municipal i pel conjunt de la 
societat de Corbera, tant pel volum de socis/es, jugadors/res  i col·laboradors/res, 
com per la seva tasca social i esportiva, que aquest ajuntament recolza la realització 
d’aquesta activitat.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea d’Esports proposa a la Junta de Govern local, 
l’adopció dels acords següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar la minuta del Conveni regulador entre l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat i Motoclub Corbera , pels actes  de rebuda i de reconeixement a la pilot L. 
S. i la celebració del XXVI Trial infantil de Corbera, campionat de Catalunya de trial de 
nens i nenes.

SEGON. Aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a favor de 
l’entitat Motoclub Corbera, amb CIF G59564112, per import de 2.000,00€ destinada a 
finançar els actes  de rebuda i de reconeixement a la pilot L. S. i la celebració del XXVI 
Trial infantil de Corbera, campionat de Catalunya de trial de nens i nenes.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a favor de l’entitat Motoclub Corbera, amb 
CIF G59564112, per import de 2.000,00€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
34.341.48903 del vigent pressupost municipal.

QUART. Reconèixer l’obligació de la despesa de la subvenció atorgada a favor de  
l’entitat Motoclub Corbera, amb CIF G59564112, per import de 2.000,00€ amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 34.341.48903 del vigent pressupost municipal, i procedir 
al seu pagament una vegada subscrit el conveni regulador.

CINQUÈ. Notificar aquesta Resolució als interessats als efectes escaients.

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 10:20 
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.

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

Codi Segur de Validació 6995b52e147a4cc7b122e0667aed2db1001

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
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