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La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 21 de setembre de 2020,
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 14 DE SETEMBRE DE 2020.
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.
Atenent les circumstàncies d’alerta sanitària per la situació de pandèmia del Covid-19,
s’ha acordat la celebració de la sessió ordinària mitjançant videoconferència. Ha
quedat acreditada la identitat dels membres, i la intercomunicació entre ells 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
Meritxell García de Llanza, regidora

La presidenta obre la sessió i es tracten els assumptes següents que resulten aprovats
per unanimitat:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
S'aprova, sense esmenes, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
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Absents i/o excusats/des: - Xavier Miquel i Pons, regidor
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CONTRACTACIÓ
2. Adjudicació contracte mixt subministrament i servei senyalització viària
vertical i horitzontal.
En data 15 de juny de 2020 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de
l’expedient de contractació mixt de subministrament i serveis pel manteniment i
reposició de la senyalització viària vertical i horitzontal a tot el municipi, i es va
convocar la licitació pel procediment obert simplificat i tramitació ordinària amb
presentació d’ofertes mitjançant Sobre Digital, amb un import màxim total de
82.644,62€, 21% d’IVA exclòs, per a la totalitat de la durada del contracte que
s’establirà en l’acord d’adjudicació i fins al 31 de desembre de 2021, amb aplicació
dels preus unitaris especificats en els plecs, aplicant-hi el percentatge de baixa que
resulti de l’oferta adjudicatària, sense possibilitat de ser prorrogat.
La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació
en data 18 de juny de 2020, amb un període de quinze (15) dies naturals per a
presentar ofertes, essent l’últim dia el 3 de juliol de 2020 a les 23.59 hores, tot i que
es va prorrogar un dia més, fins el 4 de juliol de 2020 a les 23.59 hores perquè des
de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP) van comunicar l’últim dia
de presentació d’ofertes, incidència en la mateixa que podia impossibilitar la
presentació de sobres digitals, essent publicada la pròrroga en el perfil del contractant
el mateix dia 3 de juliol de 2020 a les 14.15 hores.

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, així
com de l’acta d’obertura de sobres també publicada, se’n desprèn que l’empresa
licitadora Sabavial SL va resultar exclosa del procediment per no haver introduït la
paraula clau necessària, i haver resultat impossible accedir al contingut de la seva
oferta, essent acceptades la resta de propostes presentades, i proposant com
adjudicatària del contracte l’empresa Interoad SL, amb CIF B58XXXX85, en haver
obtingut la màxima puntuació amb 100 punts per haver ofert un percentatge de
descompte del 47,15% sobre els preus unitaris establerts en el Plec, i que, tot i haver
incorregut en baixa anormal, ha estat suficientment acreditada i justificada, i tenir
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Dins el període de presentació deu (10) empreses han presentat proposicions, Proseñal
SL amb CIF B59XXXX87 i registre d’entrada 2020/6239, de 2 de juliol; Segusenyal SL
amb CIF B25XXXX15 i registre d’entrada 2020/6251, de 2 de juliol; Serovial SL amb
CIF B96XXXX79 i registre d’entrada 2020/6276, de 2 de juliol; Api Movilidad SA amb
CIF A78XXXX80 i registre d’entrada 2020/6277, de 2 de juliol; Temavial SL amb CIF
B60XXXX00 i registre d’entrada 2020/6290, de 2 de juliol; Sabavial SL amb CIF
B66XXXX51 i registre d’entrada 2020/6313, de 3 de juliol; Señalización y Movilidad SL
amb CIF B12XXXX74 i registre d’entrada 2020/6318, de 3 de juliol; Saludes Servicios
Integrales SL amb CIF B98XXXX21 i registre d’entrada 2020/6328, de 3 de juliol; Díez
y Compañía SA amb CIF A28XXXX52 i registre d’entrada 2020/6354, de 3 de juliol; i
Interoad SL amb CIF B58XXXX85 i registre d’entrada 2020/6357, de 3 de juliol.
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justificades la seva capacitat d’obrar i contractar amb l’Administració així com la
solvència tècnica i econòmica.
L’import d’adjudicació del contracte s’estableix en un màxim total de 82.644,62€, 21%
d’IVA exclòs, per a la totalitat de la durada del contracte, amb aplicació del 47,15%
de descompte sobre els preus unitaris establerts en el Plec.
Per Decret d’Alcaldia núm. 2020/1277, de 28 d’agost, es va requerir l’empresa
licitadora Interoad SL, amb CIF B58XXXX85, per a què en el termini màxim de 7 dies
hàbils a comptar de l’enviament del mateix, diposités la quantitat de //8.264,46.-// €
corresponent al 10% de l’import màxim del contracte en concepte de fiança definitiva
per haver incorregut en baixa anormal. La notificació es va practicar en data 31
d’agost, finalitzant el termini el 9 de setembre, i els condicionants requerits en el
Decret d’Alcaldia núm. 2020/1277, de 28 d’agost, han estat complerts correctament
en haver estat dipositada fiança en data 3 de setembre mitjançant ingrés bancari.
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 mixt de subministrament i serveis pel manteniment i
reposició de la senyalització viària vertical i horitzontal a tot el municipi, a l’empresa
Interoad SL, amb CIF B58XXXX85, per import màxim total de 82.644,62€, 21% d’IVA
exclòs, per a la totalitat de la durada del contracte, amb aplicació del 47,15% de
descompte sobre els preus unitaris establerts en el Plec.
L’adjudicació es realitza 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.

TERCER. Disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import total màxim del
contracte de 100.000,00€ (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries 20.133.21000 i 20.133.61901, projecte 2020/2/AJUNT/15
del pressupost municipal vigent, i subordinat al crèdit que es consigni en el pressupost
de l’any 2021, atenent el següent desglossament:



Exercici 2020: 20.133.21000 ........... 10.000,00€
20.133.61901 ........... 40.000,00€
Exercici 2021: 20.133.21000 ........... 10.000,00€
20.133.61901 ........... 40.000,00€

QUART. 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.
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SEGON. La durada del contracte s’estableix des del 21 de setembre de 2020 i fins al
31 de desembre de 2021, i no serà prorrogable.
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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 prescripcions com a part integrant, i es publicarà en un termini
no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant.
3. Proposta aprovació definitiva Projecte constructiu de reparacions
necessàries a la Plaça Països Catalans de Corbera de Llobregat.
En data 7 d’agost de 2020, per Decret d’Alcaldia 2020/1211 va aprovar inicialment i
per tràmit d’urgència el document tècnic “Projecte constructiu de reparacions
necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de Llobregat”, amb un
pressupost d’execució total de 468.734,12€, 21% d’IVA exclòs, i un termini d’execució
de 3’5 mesos.
Atesa la urgència, el projecte es va sotmetre a informació pública pel termini de 15
dies hàbils mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
de 12 d’agost de 2020 amb codi CVE2020022322, en el web municipal i en el tauler
d’edictes electrònic de la Corporació entre els dies 12 d’agost i 2 de setembre de 2020.
Un cop finalitzat el termini i consultades les dades del Registre de l’Ajuntament, no
consten presentades al·legacions al respecte.
La competència per a l’aprovació d’aquest projecte correspon a l’Alcaldia de
conformitat amb la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic. No obstant això, en el cas del nostre Ajuntament
aquesta competència ha estat delegada en la Junta de Govern Local.
Per tot l’exposat, de conformitat amb els articles 37 i 38 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals (ROAS), l’ Alcaldia per avocació de les competències
delegades a la regidoria de l’Àrea de Serveis Públics, proposa a la Junta de Govern
Local l’adopció dels següents:

PRIMER. Aprovar definitivament el document tècnic “Projecte constructiu de
reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de Llobregat” amb
un pressupost d’execució total de 468.734,12€, 21% d’IVA exclòs (567.168,29€ IVA
inclòs), i un termini d’execució de 3’5 mesos.
SEGON. Publicar l’acord d’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província, en
el Diari Oficial de la Generalitat i en el tauler d’edictes electrònic de la Corporació.
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ACORDS
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POLÍTIQUES D’IGUALTAT
4. Adhesió al Pla per la diversitat sexual i de gènere del Baix Llobregat, 20202024.
La Llei 11/2014, de 10 d’octubre, va ser aprovada pel Parlament de Catalunya per
garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per
erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Aquesta Llei estableix que la
Generalitat i els ens locals han de garantir el seu compliment i promoure les condicions
per a fer-la plenament efectiva en els àmbits competencials respectius.
L’any 2018 es va constituir la Taula Comarcal LGTBI, com a espai de coordinació i
impuls del desplegament de la Llei 11/2014 al Baix Llobregat, amb la participació de
tots els ajuntaments de la comarca.
Amb aquest objectiu, i amb el de conèixer millor la situació real de les persones LGTBI
al Baix Llobregat, i definir les línies estratègiques de les polítiques públiques per la
diversitat afectiva, sexual i de gènere en els propers anys, des de la Taula Comarcal
LGTBI es va impulsar l’elaboració del Pla per la diversitat sexual i de gènere del Baix
Llobregat, amb el suport de la Diputació de Barcelona.
El 2 d’octubre de 2019 es va realitzar al Consell Comarcal, la sessió de prestació a la
Taula Comarcal LGTBI, que va contemplar tant el marc conceptual i metodològic com
el procés d’elaboració del Pla en tres fases:
Fase de diagnosi (octubre 2019 - febrer 2020)
Fase de Pla d’Acció (març - maig 2020)
Fase de Redacció i Validació (maig - juliol 2020)
Reunida la Taula Comarcal LGTBI el 3 de juliol de 2020, es donà el vistiplau al text
definitiu del Pla per la diversitat sexual i de gènere del Baix Llobregat 2020 - 2024.

El Consell Comarcal del Baix Llobregat, mitjançant la Taula Comarcal LGTBI, proposa
a tots els ajuntaments de la comarca, l’adhesió al Pla.
El Pla per la diversitat sexual i de gènere del Baix Llobregat 2020 - 2024 contempla
un conjunt integrat i sistemàtic de polítiques públiques i mesures que possibiliten la
promoció de la igualtat i la no discriminació de persones LGTBI.
L’Ajuntament té la voluntat d’impulsar en els propers anys, polítiques públiques per la
diversitat afectiva, sexual i de gènere, que promoguin i facin efectius els drets de les
persones LGTBI.
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L’Ajuntament ha rebut notificació de l’acord d’aprovació de l’esmentat Pla, al Plenari
de 20 de juliol de 2020, del Consell Comarcal del Baix Llobregat.
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Amb l’adhesió al Pla per la diversitat sexual i de gènere del Baix Llobregat 2020 - 2024,
l’Ajuntament es compromet a implementar de manera coordinada amb el Consell
Comarcal i la resta d’ajuntaments de la comarca, les accions contemplades al Pla.
Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Polítiques d'Igualtat proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER. L’adhesió de l’Ajuntament al Pla per la diversitat sexual i de gènere del Baix
Llobregat, 2020-2024.
SEGON. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat i a l’Àrea
d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona.
BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN.
5. Proposta pla AMB polítiques socials.
El Consell metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en sessió de data 17 de
desembre de 2019 va aprovar el Pla metropolità de suport a les polítiques socials
municipals 2020-2023 adreçat als ajuntaments metropolitans i recolzat en els serveis
socials bàsics municipals, que estableix criteris d’actuació d’àmbit metropolità per
evitar el tall de subministrament domiciliari d’aigua, electricitat i gas, en base al
Programa metropolità de foment de la cohesió social.
Un cop analitzada la documentació relativa al programa i d’acord amb els seus
plantejaments es considera oportú d’adherir-nos-hi i, en aquest sentit, assumir els
compromisos que se’n deriven vers els recursos de l’Ajuntament i procediments.
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:
ACORDS

SEGON. Adoptar el compromís d’ampliar l’àmbit de gestió dels serveis socials bàsics
municipals per tal d’atendre:
1) Les sol·licituds dels veïns residents d’acord amb el protocol d’actuació del
Programa
metropolità, respecte l’acreditació de vulnerabilitat econòmica i registre,
així com
respecte la informació sobre els recursos que ofereixen els sistemes
públic i privats
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PRIMER. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat al Pla metropolità
de suport a les polítiques socials 2020-2023.
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2) Formular una valoració provisional de la situació plantejada (positiva o
negativa) i comunicar-ho a les companyies que correspongui, a l’AMB i els serveis
centrals de l’Ajuntament.
ho a

3) Adoptar en 15 dies una resolució definitiva (positiva o negativa) i comunicarles companyies que correspongui, a l’AMB i els serveis centrals de l’Ajuntament.

4) En un període no superior als 30 dies a comptar a partir de la data de la
resolució
definitiva positiva dels serveis socials, realitzar el pagament que
correspongui directament a la companyia subministradora.
TERCER. Notificar l’acord adoptat 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.
I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 12:40
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària acctal., certifico.»

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcaldessa.
Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital

Vist i Plau
L'alcaldessa

Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.

Marta Puig Puig

Signatura 1 de 1

22/09/2020 La secretària acctal.



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

a5f3976de6274ccda8f4c176d2373571001

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

