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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 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 15 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.

- 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

Absents i/o excusats/des:  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.

AFERS TRIBUTARIS 

2. Aprovació Pressupost de Tresoreria elaborat per a l’exercici 2021.

L’article 49 de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2021 disposa que la 
tresoreria municipal elaborarà el Pressupost de tresoreria en el termini d’un mes des 

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

Codi Segur de Validació d81d9c4c943e4f269fd01b33ad960b67001

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

/0
4/

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


de l’aprovació del Pressupost General, el qual se sotmetrà a l’aprovació de la Junta de 
Govern Local.

L’article 13.6 de la Llei orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, segons redacció donada per la Llei orgànica 9/2013, de control del deute 
comercial del sector públic, determina que les administracions públiques hauran de 
disposar d’un pla de tresoreria que inclourà, almenys, informació relativa a la previsió 
de pagament a proveïdors de manera que es garanteixi el compliment del termini 
màxim que fixa la normativa sobre morositat.

La tresorera accidental ha emès l’informe 31/2021 i ha elaborat el Pressupost de 
Tresoreria per a l’exercici 2021 en compliment de l’article 13.6 de la Llei orgànica 
2/2012 i 49 de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2021. 

En virtut de les competències atribuïdes per l’article 49 de les Bases d’Execució del 
Pressupost, la regidoria de l’àrea de Finances proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció del següent:

ACORD

ÚNIC. Aprovar el Pressupost de Tresoreria elaborat per a l’exercici 2021 que s’adjunta 
i que posa de manifest que l’Ajuntament de Corbera de Llobregat podrà atendre els 
pagaments a proveïdors de forma que es garanteixi el compliment del termini màxim 
que fixa la normativa sobre morositat.
   

SERVEIS PÚBLICS

3. Devolució de fiança del contracte de les obres de reparació i manteniment 
de la xarxa del clavegueram municipal.

En data 23 de desembre de 2018 es va formalitzar el contracte de les obres de 
reparació i manteniment de la xarxa del clavegueram municipal amb l’empresa Sanitec 
Rehabilitació, SL amb CIF B66696006, amb una durada del contracte fins el 31 de 
juliol de 2019, sense possibilitat de ser prorrogat. L’adjudicatari va dipositar la garantia 
definitiva corresponent a aquest contracte, per import de 4.603,31€.

De conformitat amb el previst a l’article l'art. 110 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic, la garantia definitiva serà l'equivalent al cinc per cent 
(5%) de l’import d’adjudicació IVA exclòs, tret del supòsit contemplat a la clàusula 
VI.15. del Plec de Clàusules Administratives Particulars i Tècniques, i serà retornada 
d’acord amb allò que disposa l’article 111 de la LCSP un cop vençut el termini de 
garantia i complertes per l’adjudicatari totes les seves obligacions contractuals. El 
termini de garantia ve fixat en la clàusula VI.11 del Plec de Clàusules Administratives 
Particulars i Tècniques en sis mesos a comptar des de la data de finalització del 
contracte.
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El 28 de gener de 2021 l’enginyer civil municipal i responsable del contracte ha emès 
informe favorable, que s’incorpora a l’expedient, respecte de la devolució de la 
garantia en no haver estat detectada cap situació imputable a l’execució del contracte 
i al contractista, i en haver transcorregut el termini de garantia, atès que el contracte 
va finalitzar el 31 de juliol de 2019.

La Tresoreria i Secretaria Generals de l’Ajuntament han emès informes favorables, que 
queden incorporats a l’expedient.

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 de l’acord següent:

ÚNIC. Retornar la fiança dipositada per a l’execució del contracte de les obres de 
reparació i manteniment de la xarxa del clavegueram municipal, a l’empresa 
adjudicatària Sanitec Rehabilitació, SL amb CIF B66696006, per import de 4.603,31 
€, amb número d’operació 320180001943.

Per a dur a terme la devolució de la garantia definitiva caldrà contactar al telèfon 
936500211 (Intervenció).

4. Adjudicació del contracte d’obres per a la renovació del clavegueram al 
carrer d’Antoni Gaudí.

En data 25 de gener de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient i la 
incoació de l’expedient de licitació per a la contractació de les obres necessàries per a 
la renovació de la xarxa de clavegueram de pluvials i residuals (trams P427-P1132-
P1135) del carrer d’Antoni Gaudí, segons document tècnic aprovat definitivament en 
data 26 d’octubre de 2020, i es va convocar el procediment obert simplificat abreujat 
amb presentació d’ofertes mitjançant Sobre Digital, amb un import màxim de 
19.276,56€, 21% d’IVA exclòs, i un termini d’execució màxim de 4 setmanes. 
L’adjudicació es va condicionar suspensivament a l’aprovació definitiva dels 
pressupostos municipals per a l’exercici 2021, ocorreguda el 3 febrer de 2021 amb la 
publicació al BOPB de l’acord adoptat pel Ple de la Corporació de 26 de gener.

La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació 
en data 28 de gener de 2021, amb un període de deu (10) dies hàbils per a presentar 
ofertes, essent l’últim dia el 11 de febrer de 2021 a les 23.59 hores. 

Dins el període de presentació dotze (12) empreses han presentat proposicions, 
Estayc, SL amb CIF B65534075 i registre d’entrada 2021/958, de 29 de gener a les 
11:52h; Catalana d’Infraestructures i Serveis Associats, SL amb CIF B66709601 i 
registre d’entrada 2021/1024, d’1 de febrer a les 10:31h; Curnal Invest, SL amb CIF 
B65176307 i registre d’entrada 2021/1320, de 7 de febrer a les 23:59h; 
Infraestructures Coser, SL amb CIF B 66781535 i registre d’entrada 2021/1471, de 10 
de febrer a les 09:33h; Kollatec, SLU amb CIF B67368308 i registre d’entrada 
2021/1494, de 10 de febrer a les 13:26h; Obres i Serveis Roig, SA amb CIF A08743098 
i registre d’entrada 2021/1501, de 10 de febrer a les 14:15h; Infraestructuras Trade 
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amb CIF B6586006 i registre d’entrada 2021/1521, d’11 de febrer a les 10:38h; Obres 
i Construccions Corbera, SL amb CIF B65560302 i registre d’entrada 2021/1525, d’11 
de febrer a les 11:32h; Excavaciones Sánchez Fontpineda, SL amb CIF B61781266 i 
registre d’entrada 2021/1542, d’11 de febrer a les 14:27h; Transports i Excavacions 
Latorre, SL amb CIF B60058534 i registre d’entrada 2021/1546, d’11 de febrer a les 
15:03h; Excavaciones y Rocallas Catalunya, SL amb CIF B65535833 i registre 
d’entrada 2021/1547 (E/000033-2021), d’11 de febrer a les 17:48h; Unión de 
Excavaciones y Transportes de Corbera de Llobregat amb CIF B60091949 i registre 
d’entrada 2021/1554, d’11 de febrer a les 21:15h.

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, va resultar en baixa anormal la de 
l’empresa Catalana d’Infraestructures i Serveis Associats, SL amb CIF B66709601, en 
oferir import de 12.843,97€, 21% d’IVA exclòs, essent requerida 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 en favor d’una empresa 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.

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, l’empresa requerida 
ha presentat la justificació de la baixa oferta, amb registre d’entrada 2021/2106, de 
26 de febrer a les 14.42 hores, i mitjançant l’eina de preparació d’ofertes de la PSCP. 
La Mesa va sol·licitar informe tècnic al responsable del contracte, relatiu a la 
documentació presentada, que ha estat emès en data 4 de març i que s’incorpora a 
l’expedient, del que se’n desprèn que l’oferta en baixa anormal es considera 
justificada. En conseqüència, aquesta empresa queda admesa i acceptada al 
procediment de licitació.

De la valoració efectuada per la Mesa de Contractació amb el resultat que consta en 
l’acta emesa, incorporada a l’expedient i publicada en el perfil del contractant en data 
8 de febrer de 2021, se’n desprèn que totes les ofertes presentades van ser 
acceptades, i proposa l’adjudicació del contracte en favor de l’empresa licitadora 
Catalana d’Infraestructures i Serveis Associats, SL amb CIF B66709601, en 
haver obtingut una puntuació total de 100 punts, tenint acreditada la capacitat d’obrar 
i solvència econòmica i tècnica requerides, i haver ofert import màxim de 12.843,97€, 
21% d’IVA exclòs, per a la l’execució del contracte, 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, advertint a l’empresa que l’inici de 
les obres tindrà lloc una vegada aprovat el pla de seguretat i salut que haurà de 
presentar en el termini inajornable de cinc (5) dies naturals des de la notificació de 
l’adjudicació del contracte, i sigui signada l’acta de comprovació del replanteig que, es 
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realitzarà amb un termini màxim d’una setmana comptat a partir de la notificació de 
l’aprovació del pla de seguretat i salut. 

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 acords següents:

PRIMER. Adjudicar el contracte de les obres necessàries per a la renovació de la xarxa 
de clavegueram de pluvials i residuals (trams P427-P1132-P1135) del carrer d’Antoni 
Gaudí, segons document tècnic aprovat definitivament en data 26 d’octubre de 2020, 
a l’empresa Catalana d’Infraestructures i Serveis Associats, SL amb CIF 
B66709601, per import màxim de 12.843,97€, 21% d’IVA exclòs, per a la l’execució 
del contracte, que ha incorregut en baixa anormal, amb subjecció al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, el projecte, el Plec de Clàusules Administratives Generals, 
i les propostes tècniques i econòmiques incloses a la seva proposició.

SEGON. El termini d’execució de màxim 4 setmanes s’iniciarà immediatament a 
comptar de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig, una vegada aprovat 
per l’Ajuntament el Pla de seguretat i salut que haurà de ser presentat per l’empresa 
adjudicatària en el termini màxim de cinc dies naturals a comptar de l’enviament de 
la notificació d’adjudicació. 

TERCER. Requerir l’empresa adjudicatària Catalana d’Infraestructures i Serveis 
Associats, SL amb CIF B66709601 per a què presenti mitjançant registre electrònic 
de l’Ajuntament, en el termini inajornable de cinc dies naturals a comptar de 
l’enviament de la notificació del present acord, el preceptiu Pla de Seguretat i Salut.

QUART. L’empresa adjudicatària ha declarat que no realitzarà subcontractació i, en 
aquest sentit, no procedeix requerir-la perquè presenti les dades del coordinador en 
matèria de seguretat i salut en fase d’execució. En cas que posteriorment, manifesti 
realitzar subcontractació, haurà d’aportar, a més de les dades de les empreses que 
hauran de comptar amb la mateixa solvència que la requerida a l’adjudicatària, les 
dades i titulació de la persona que contractaran al seu càrrec com a coordinador, per 
tal que l’Ajuntament en faci la designació preceptiva.

CINQUÈ. Disposar la despesa per import total màxim del contracte de 15.541,20 
euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
13.160.61901 (PROJECTE 2021/2/AJUNT/16) del pressupost municipal per a l’exercici 
2021.

SISÈ. Requerir l’empresa Catalana d’Infraestructures i Serveis Associats, SL 
amb CIF B66709601 perquè dipositi l’import de 1.284,40€ 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/certificació 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: 
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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/certificació 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.

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 en la seu electrònica de l’Ajuntament. 

VUITÈ. 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.

SEGURETAT CIUTADANA

5. Incoació del contracte de subministrament de vestuari i complements per 
a la Policia Local.

És necessari equipar i dotar a la Policia Local de la uniformitat, complement i accessoris 
necessaris per poder realitzar les seves tasques de forma òptima i segura, i atès que 
l’Ajuntament no disposa d’aquests elements, cal que una empresa especialitzada en 
realitzi el subministrament en funció de les necessitats de cada moment, essent un 
subministrament de prestació successiva.

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 Seguretat ciutadana proposa a la Junta de 
Govern local, com a òrgan de contractació, l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació del subministrament de vestuari i 
complements per a la Policia Local 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 83.551,05€, 
21% d’IVA exclòs, per a la totalitat de la durada inicial del contracte, amb aplicació del 
preus unitaris per subministraments efectivament executats que resultin de l’oferta 
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presentada per l’adjudicatari, i amb possibilitat de ser prorrogat per un màxim d’un 
any  més. La durada inicial del contracte es preveu des de la data que s’estableixi en 
l’acord d’adjudicació i fins el 31 de desembre de 2023.

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.

TERCER. Autoritzar la despesa, de caràcter plurianual, per import màxim de 
101.096,77€, 21% d’IVA inclòs, que es finançarà amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària núm. 20.132.22104 de l’estat de despeses del vigent pressupost 
municipal, subordinat al crèdit que es consigni en els pressupostos dels anys 2022 i 
2023, atenent el següent desglossament:

 Exercici 2021: 33.698,92 €
 Exercici 2022: 33.698,92 €
 Exercici 2023: 33.698,93 €

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

ESPORTS

6. Devolució de fiança del contracte de serveis per a la gestió de les activitats 
esportives municipals.

En data 15 de setembre de 2014 es va formalitzar el contracte de referència amb 
l’empresa Llop Gestió Esportiva, SL amb CIF B62538228. L’adjudicatari va dipositar la 
garantia definitiva corresponent a aquest contracte, per import de 6.163,52€, pels tres 
anys de durada inicial del contracte, des de l’1 de setembre de 2014, amb possibilitat 
de pròrroga d’un any, essent la prestació executable durant el període de durada dels 
cursos acadèmics, això és de setembre a juny, i per import de 406,91€ atesa la 
modificació del contracte durant el curs 2016-2017, que es va acordar per Junta de 
Govern Local en data 12 de desembre de 2016. 

El contracte va ser prorrogat, amb acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 
19 de juny de 2017, per un any més, amb efectes 1 de setembre de 2017 i, en 
conseqüència, va finalitzar el 31 d’agost de 2018.

De conformitat amb el previst a l’article l'art. 110 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic, la garantia definitiva serà l'equivalent
al cinc per cent (5%) de l’import d’adjudicació IVA exclòs, tret del supòsit contemplat 
a la clàusula VI.15. del Plec de Clàusules Administratives Particulars i Tècniques, i serà 
retornada d’acord amb allò que disposa l’article 111 de la LCSP un cop vençut el termini 
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de garantia i complertes per l’adjudicatari totes les seves obligacions contractuals. El 
termini de garantia ve fixat en la clàusula VI.11 del Plec de Clàusules Administratives 
Particulars i Tècniques en sis mesos a comptar
des de la data de finalització del contracte.
En data 22 de febrer i 5 de març de 2021 el tècnic municipal d’esports i responsable 
del contracte, ha emès informes favorables respecte de la devolució de la garantia, 
que s’incorporen a l’expedient, per haver transcorregut el termini de garantia i en no 
haver estat detectada cap situació imputable a l’execució del contracte i al contractista, 
finalitzats els períodes de durada dels cursos acadèmics corresponents.

La Tresoreria i Secretaria Generals de l’Ajuntament han emès informes favorables, que 
queden incorporats a l’expedient.

Per tot l’exposat la regidoria de l’àrea d’Esports proposa a la Junta de Govern Local, 
com a òrgan de contractació, l’adopció de l’acord següent:

ÚNIC. Retornar les fiances dipositades per a l’execució del contracte de serveis per a 
la gestió i execució de les activitats esportives municipals (2014/2018), a l’empresa 
adjudicatària Llop Gestió Esportiva, SL amb CIF B62538228, amb els imports i 
números d’operació que es relacionen a continuació:

 6.163,52 € número d’operació AVC 320140002574
    406,91 € número d’operació AVC 320170000003

Per a dur a terme la devolució de la garantia definitiva caldrà contactar al telèfon 
936500211 (Intervenció).

BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN

7. Adjudicació del contracte de servei de transport de mercaderies pel 
Rebost Solidari.

En data 15 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 de transport de 
mercaderies per a proveir el Rebost Solidari del municipi, i es va convocar el 
procediment obert simplificat abreujat amb presentació d’ofertes mitjançant Sobre 
Digital, amb un import 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, estimant com a 
data d’inici del contracte l’1 d’abril de 2021, amb aplicació dels preus unitaris màxims 
fixats en la clàusula 2.5 del PCT, per a cada servei efectivament prestat i executat. 
L’import dels preus unitaris a aplicar serà el que resulti de l’aplicació de la baixa que 
efectuï el licitador en la seva oferta.

La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació 
en data 16 de febrer de 2021, amb un període de deu (10) dies hàbils per a presentar 
ofertes, essent l’últim dia el 2 de març de 2021 a les 23.59 hores. 
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Dins el període de presentació quatre (4) empreses han presentat proposicions, 
Servicios Ocon Catalana, SL amb CIF B63129563 i registre d’entrada E/000037-2021, 
de 23 de febrer a les 10:00h; Frank Transport urgent, SL amb CIF B60739950 i registre 
d’entrada 2021/2008, de 24 de febrer a les 13:12h; Formació i Treball, Fundació 
Privada, amb CIF G60229846 i registre d’entrada 2021/2148, d’1 de març a les 
09:07h; i Packet Grup Empresarial, SL amb CIF B66888751 i registre d’entrada 
2021/2160, d’1 de març a les 10:25h.      

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’accepten totes les empreses presentades, i es proposa l’adjudicació del 
contracte a l’empresa Servicios Ocon Catalana, SL amb CIF B63129563, en haver 
resultat amb l’oferta millor quant a relació qualitat-preu per haver obtingut la major 
puntuació amb 100 punts, tenint acreditada la capacitat d’obrar i solvències 
requerides, adjudicant el contracte per l’import màxim de licitació amb aplicació dels 
preus unitaris establerts en els plecs per cada servei efectivament prestat, amb el 
percentatge de descompte ofert sobre els mateixos, i amb data d’inici 1 d’abril de 
2021.

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 acords següents:

PRIMER. Adjudicar el contracte de serveis de transport de mercaderies per a proveir 
el Rebost Solidari del municipi, a l’empresa Servicios Ocon Catalana, SL amb CIF 
B63129563, per import 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, i el següent 
percentatge de descompte sobre cada preu unitari per servei efectivament prestat, 
així com una millora de 60 minuts en la facturació per fraccions quan es superi el 
temps màxim de realització del servei:

Banc Aliments (fruita )
furgoneta F-1000 900kg capaç. 2 palets europ.  Preu servei (mínim 2,5 hores): 12,09% 

Banc Aliments ( aliment sec)
camió de 5 tones. Preu servei (mínim 4 hores): 13,16% 
camió de 3 tones. Preu servei (mínim 4 hores): 8,23% 

Creu Roja
camions 7 tones.  Preu servei  (mínim 4 hores): 12,17% 
Es requereixen 2 camions

La Nau
furgoneta F-1000 1150kg capaç. 4 palets europ. Preu servei (mínim 3 hores):  15,49% 

L’adjudicació es realitzarà 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. 
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SEGON. La durada inicial del contracte s’estableix des de l’1 d’abril de 2021 i fins el 
31 de desembre de 2021, amb possibilitat de ser prorrogat per un màxim de 3 anys 
més, per acord exprés d’ambdues parts, adoptat  abans de la finalització del servei, 
en les mateixes condicions tècniques del contracte inicial, i amb les condicions 
econòmiques establertes a la clàusula II.1. del PCAP. Serà obligatòria per a l’empresa 
sempre i quan es comuniqui amb una antelació mínima de dos mesos.

TERCER. Disposar la despesa, per a la durada inicial del contracte de 9 mesos, per un 
import màxim 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. La facturació es presentarà amb periodicitat mensual. A les factures ha de 
constar els serveis realitzats dins el període de facturació, i el seu import unitari 
resultant de l’oferta presentada per l’empresa adjudicatària, i s’hauran d’acompanyar 
obligatòriament amb els fulls de servei conformats pel responsable del contracte. Així 
mateix, les factures hauran de seguir les indicacions establertes a la clàusula II.6. 
Forma de pagament del PCAP.

CINQUÈ. 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.

SISÈ. 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. 

8. Pròrroga conveni Associació Corbera Voluntària cessió ús local.

L’associació Corbera Voluntària és una associació sense ànim de lucre la funció 
principal de la qual és la recollida i distribució d’aliments per a persones en situació de 
vulnerabilitat i de necessitat social, constituint una activitat d’interès social en benefici 
dels interessos del municipi.

La Junta de govern local, el dia 14 de març de 2017 va aprovar la cessió d’ús a precari 
a favor de l’Associació Corbera Voluntària del local D5 de propietat municipal i de 
caràcter patrimonial ubicat als baixos del carrer Casanova núm. 26, de superfície 133 
m2, per destinar-lo a activitats pròpies de l’associació relacionades amb els estatuts 
de l’entitat, i principalment a la recollida i distribució d’aliments per a persones en 
situació de vulnerabilitat i de necessitat social, juntament amb la minuta del conveni 
regulador que es va signar el 15 de març de 2017.

El 9 de setembre de 2019 la JGL va aprovar una addenda al conveni per la qual es va 
modificar l’apartat tercer, actualitzant a aquella data la procedència dels aliments que 
distribuïa l’entitat.
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El termini de la cessió d’ús es va establir en un any comptat a partir del dia següent 
al de la data d’efectes d’aquest conveni, prorrogable de forma expressa d’any en any 
fins un màxim de quatre. 
L’article 49 h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
estableix que en qualsevol moment abans de la finalització del termini previst, els 
signants del conveni en poden acordar unànimement la pròrroga per un període de 
fins a quatre anys addicionals.

En data 10 de març de 2021 l’Associació Corbera Voluntària ha presentat amb registre 
d’entrada 2624/2021 la sol·licitud de pròrroga del conveni de cessió del bé immoble 
patrimonial ubicat al c. Casanova núm. 26, local D5 per quatre anys més.

La pròrroga de la cessió ha de ser proposada a l’aprovació del Ple de l’Ajuntament, en 
aplicació del que determina l’article 221 TRLMRLC. No obstant això, aquesta 
competència ha estat delegada a la Junta de Govern Local, previ dictamen de la 
Comissió Assessora.

Atesa la manca de convocatòria de sessió ordinària de la Comissió Assessora, aquesta 
regidoria considera necessària, per a la correcta tramitació d’aquest expedient, la 
inclusió d’aquesta proposta en l’ordre del dia per la via d’urgència en els termes de 
l’article 126.2 ROFRJ.

Per tot l’exposat, considerant que la vigència del conveni finalitza el proper 16 de març 
de 2021, i ambdues parts estan interessades en prorrogar la cessió d’ús quatre anys 
més, la regidoria de l’Àrea de Benestar Social i Gent Gran proposa a la Junta de govern 
local, l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar, amb efectes del 16 de març de 2021 i pel termini de quatre anys, 
la pròrroga del conveni de cessió d’ús a precari a favor de l’Associació Corbera 
Voluntària del local D5 de propietat municipal i de caràcter patrimonial ubicat als 
baixos del carrer Casanova núm. 26, de superfície 133 m2, per destinar-lo a activitats 
pròpies de l’associació relacionades amb els estatuts de l’entitat, i principalment a la 
recollida i distribució d’aliments per a persones en situació de vulnerabilitat i de 
necessitat social.

SEGON. Donar-ne compte al Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya i notificar l’acord a l’Associació Corbera Voluntària.
   
9. Precs i preguntes.

Tot seguit es procedeix a deliberar sobre qüestions diverses d’índole i problemàtica de
caràcter general.
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I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 10:00 
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
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