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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 22 de febrer 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 15 DE FEBRER DE 2021.

A les 10:30 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
- 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 serveis de transport de mercaderies pel Rebost 
Solidari.
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Des dels Serveis Socials d’aquest ajuntament es sol·licita contractar l’explotació del 
transport de mercaderies (aliments i productes de neteja i higiene personal) per a 
proveir el Rebost Solidari que subministra a famílies vulnerables del municipi, 
productes que cedeixen entitats sense afany de lucre. 

Tanmateix, l’Ajuntament no disposa de personal ni de personal ni vehicles necessaris 
per a executar aquest servei.

S’adjunta a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
condicions 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 Benestar Social i Gent Gran proposa a la 
Junta de Govern local, com a òrgan de contractació, l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de serveis de transport de mercaderies 
per a proveir el Rebost Solidari del municipi, mitjançant el procediment obert 
simplificat abreujat, i aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec 
de condicions 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 5.605,62 €, 21% d’IVA exclòs, per als 9 
mesos de durada inicial del contracte, amb possibilitat de pròrroga per 3 anys. 

La data inicialment prevista d’inici del contracte és l’1 d’abril de 2021.

SEGON. Convocar el procediment obert simplificat abreujat publicant l’anunci de 
licitació en el perfil del contractant, atorgant un termini de 10 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, per a la durada inicial del contracte de 10 mesos, per 
un import de 6.782,80€ (21% d’IVA inclòs) que es  finançarà amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 30.231.22300 del vigent pressupost municipal. 

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

ENSENYAMENT

3. Aprovació de la convocatòria de subvencions en règim de concurrència 
competitiva, a les AMPA i AFA pel curs 2019-2020.
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La Junta de Govern Local, en sessió del dia 16 de març de 2020 va aprovar les Bases  
reguladores per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, 
destinades a finançar activitats a l’àmbit esportiu i a l’àmbit educatiu, publicades al 
BOP en data 21/04/2020 CVE 2020010210. Les Bases al no haver-se presentat 
cap al·legació s’entenen aprovades definitivament.

En compliment de la base desena correspon a la Junta de Govern Local l’aprovació 
de la convocatòria, que haurà de subjectar-se al principi de publicitat.

S’incorpora a l’expedient la Convocatòria per a la concessió de subvencions en 
règim de concurrència competitiva, per activitats realitzades durant el curs 2019-
2020 a l’àmbit educatiu.

Per tot l’exposat la Regidoria de l’Àrea d’Educació, proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar la  Convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim 
de concurrència competitiva, adreçades a les entitats vinculades als centres 
educatius públics del municipi per al curs 2019-2020.

SEGON. Publicar un extracte de la convocatòria al BOPB i  al tauler d’anuncis 
electrònic de l’Ajuntament, a l’objecte que en el termini de quinze dies a comptar 
des del següent al de la publicació de la convocatòria en el Butlletí oficial de la 
província, les entitats interessades puguin presentar les corresponents sol·licituds.

TERCER. Designar els membres que composaran l’òrgan col·legiat que examinarà 
i valorarà les sol·licituds, així com, l’òrgan instructor de les actuacions:

Òrgan instructor: Tècnic d’Educació.
        Regidor d’Educació.

Òrgan col·legiat:  Comissió d’Avaluació:

      President: Alcaldessa o regidor/a en qui delegui.  
                     Vocals: 1. Regidor d’Educació.

          2. Tècnic d’Educació.
      Secretari: la de la Corporació o funcionari/ària en qui delegui.

QUART.  Autoritzar la despesa per l’import de 25.000 € a càrrec de les aplicacions 
pressupostàries del pressupost municipal vigent que tot seguit es detallen:

31.326.48900 18.000.-€
31.326.48901   7.000.-€

CINQUÈ. Donar publicitat d’aquesta convocatòria al web municipal.
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ESPORTS

4. Aprovació de la convocatòria de subvencions en règim de concurrència 
competitiva, a les activitats esportives any 2020.

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 16 de març de 2020 va aprovar les Bases  
reguladores per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, 
destinades a finançar activitats a l’àmbit esportiu i a l’àmbit educatiu, publicades al 
BOP en data 21/04/2020 CVE 2020010210. Les Bases al no haver-se presentat 
cap al·legació s’entenen aprovades definitivament.

En compliment de la base desena correspon a la Junta de Govern Local l’aprovació 
de la convocatòria, que haurà de subjectar-se al principi de publicitat.

S’incorpora a l’expedient la Convocatòria per a la concessió de subvencions en 
règim de concurrència competitiva, per activitats realitzades durant l’any 2020 a 
l’àmbit esportiu.

Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea d’Esports proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar la  Convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim 
de concurrència competitiva, per part de l’Àrea d’esports per a activitats 
realitzades durant l’any 2020.

SEGON. Publicar un extracte de la convocatòria al BOPB i  al tauler d’anuncis 
electrònic de l’Ajuntament, a l’objecte que en el termini de quinze dies a comptar 
des del següent al de la publicació de la convocatòria en el Butlletí oficial de la 
província els interessats puguin presentar les sol·licituds de participació.

TERCER. Designar els membres que composaran l’òrgan col·legiat que examinarà 
i valorarà les sol·licituds, així com, l’òrgan instructor de les actuacions:

Òrgan instructor: Tècnic d’Esports.
        Regidor d’Esports.

Òrgan col·legiat:  Comissió d’Avaluació:

      President: Alcalde o regidor en qui delegui.  
                     Vocals: 1. Regidor d’Esports.

          2. Tècnic d’Esports.
      Secretari: el de la Corporació o funcionari en qui delegui.

QUART.  Autoritzar la despesa per l’import de 50.000 € a càrrec de la partida 
pressupostària 34.341.48900 del pressupost municipal vigent.
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CINQUÈ. Donar publicitat de la convocatòria, mitjançant  publicació a la pàgina 
web de l’Ajuntament.

SALUT PÚBLICA

5. Adjudicació del contracte de serveis veterinaris per control de colònies de 
gats.

En data 19 de gener de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de 
l’expedient de licitació per a la contractació de serveis veterinaris necessaris pel control 
de colònies de gats del municipi, i es va convocar el procediment obert simplificat 
abreujat amb presentació d’ofertes mitjançant Sobre Digital, amb un import màxim de 
contracte de 6.611,57€, 21% d’IVA exclòs, per a la totalitat de la durada inicial del 
contracte, des de la data establerta a l’acord d’adjudicació i fins el 31 de desembre de 
2021, amb aplicació del preus unitaris per serveis efectivament prestats que resultin 
de l’oferta presentada per l’adjudicatari, i amb possibilitat de ser prorrogat per un 
màxim de tres anys més, preveient l’inici del contracte el 19 de febrer de 2021.

La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació 
en data 20 de gener de 2021, amb un període de deu (10) dies hàbils per a presentar 
ofertes, essent l’últim dia el 3 de febrer de 2021 a les 23.59 hores. 

Dins el període de presentació d’ofertes, només una única empresa ha presentat 
proposició, S. R, amb CIF XXXXXXX6Q i registre d’entrada 2021/1097, de 2 de febrer 
a les 13.46 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, se’n 
desprèn que s’accepta l’única oferta presentada, i es proposa l’adjudicació del 
contracte a la Sra. S. R. R. amb CIF XXXXXXX6Q, que ha resultat amb l’oferta millor 
quant a relació qualitat-preu en ser l’única empresa presentada a la licitació, 
adjudicant el contracte per l’import màxim de licitació amb aplicació dels preus unitaris 
establerts en els plecs per cada servei efectivament prestat, atès que l’empresa 
proposada no ha efectuat cap percentatge de descompte sobre els mateixos, i amb 
data d’inici 16 de febrer de 2021.

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

ACORDS

PRIMER. Adjudicar el contracte de serveis veterinaris necessaris pel control de 
colònies de gats del municipi, a la Sra. S. R. R. amb CIF XXXXXXX6Q, per import 
màxim de 6.611,57€, 21% d’IVA exclòs, per a la totalitat de la durada inicial del 
contracte, amb aplicació del preus unitaris per serveis efectivament prestats establerts 
en els plecs sense percentatge de descompte, amb subjecció al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, el Plec de Condicions Tècniques, el Plec de Clàusules 
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Administratives Generals, i les propostes tècniques i econòmiques incloses a la seva 
proposició.

SEGON. La durada inicial del contracte s’estableix des del 16 de febrer de 2021 i fins 
el 31 de desembre de 2021, amb possibilitat de ser prorrogat per un màxim de tres 
anys més.

TERCER. Disposar la despesa per import màxim de 8.000,00€, IVA inclòs, que es 
finançarà amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 24.311.22799 i 24.311.22699 
del vigent pressupost municipal, atenent el següent desglossament:

 24.311.22799 ................... 5.000,00€
 24.311.22699 ................... 3.000,00€

QUART. 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.

CINQUÈ. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària, així com l’informe 
de valoració i adjudicació, i publicar-lo en el perfil del contractant de l’Ajuntament de 
Corbera de Llobregat.

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.»

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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