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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 24 de maig 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 17 de maig 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 Covid19,
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

Absents i/o excusats/des: Meritxell García de Llanza

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. Aprovació de la certificació final obres de reposició de les voreres del carrer 
La Pau i Passatge Bonastre
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En data 26 de gener de 2021 es va formalitzar el contracte per a l’execució de les 
obres i actuacions necessàries per a la reposició de voreres al carrer La Pau (des del 
carrer Ausiàs Marc i fins la confluència amb el carrer Sant Antoni) i del Passatge 
Bonastre, del municipi de Corbera de Llobregat, per import total màxim  de 
38.927,38€, 21% d’IVA exclòs, 47.102,13€, IVA inclòs, amb l’empresa Obres i 
construccions Corbera, SL amb CIF B65560302. 

En data 11 de març de 2021 es va signar l’acta de recepció de les obres, i en el mateix 
mes l’empresa adjudicatària va presentar certificació final i factura, que contempla 
l’obra executada pendent de certificar per import de 15.101,16€ (IVA inclòs) que, 
juntament amb els imports certificats a compte en les certificacions anteriors per un 
total de 32.457,58€ (IVA inclòs), conformen l’import total d’adjudicació de 47.558,75€ 
(IVA inclòs). La diferència entre l’import adjudicat inicialment i el realment executat 
es justifica en l’informe emès pel responsable del contracte i supervisor de les obres, 
que s’incorpora a l’expedient, del que se’n desprèn que s’han produït variacions 
d’amidaments en diferents unitats respecte de les aprovades en els documents tècnics, 
amb un increment total del 0,97% i un import de 456,61€ (IVA inclòs), sense 
incorporació de nous preus. 

L’article 242.4.i. i ii. de la LCSP estableix que l’excés d’amidaments que no superi el 
10% del preu del contracte inicial, i la inclusió de preus nous que en el seu conjunt no 
superin el 3% del pressupost inicial del mateix, respectivament, no tindran la 
consideració de modificacions del contracte. En conseqüència i en el cas que ens ocupa, 
la variació d’amidaments no té la consideració de modificació de contracte, i serà 
suficient la seva aprovació com a requisit per aprovar la certificació final.

Cal indicar que l’acta de recepció determina l’inici del termini de garantia, tot i que en 
aquest contracte no se n’ha establert pel tipus de procediment utilitzat en la tramitació, 
de conformitat amb la clàusula VI.11. del PCAP.

L’article 243 de la LCSP determina que dins el termini de tres mesos, comptats a partir 
de la recepció de l’obra, l’òrgan de contractació haurà d’aprovar la certificació final de 
les obres executades, que serà abonada a compte de la liquidació del contracte. En 
aquest sentit i tal i com consta en l’acta de recepció signada, no manca cap execució 
per realitzar.

La secretària acctal. de l’Ajuntament ha emès al respecte informe que forma part de 
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 les variacions en els amidaments recollits en la certificació final del 
contracte d’obres de reposició de voreres al carrer La Pau i Passatge Bonastre, per 
import de 456,61€, IVA inclòs, que suposa un increment del 0,97% sobre l’import 
adjudicat.
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SEGON. Aprovar la certificació final del contracte per a l’execució de les d’obres de 
reposició de voreres al carrer La Pau i Passatge Bonastre, adjudicat a l’empresa Obres 
i construccions Corbera, SL amb CIF B65560302, essent l’import total de les mateixes 
de 47.558,75€ (IVA inclòs), i restant pendent d’abonar al contractista l’import de 
15.101,16€ (IVA inclòs).

TERCER. Reconèixer l’obligació per import de 14.644,55€, IVA inclòs, corresponents 
a import adjudicat i certificat, i autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de l’import 
de 456,61€, corresponents als increments per variacions d’amidaments, ambdós amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 11.155.61918 del pressupost municipal 
vigent, projecte 2020/2/AJUNT/12.

QUART. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i al responsable del contracte 
i supervisor de les obres, pel seu coneixement i efectes.

3. Aprovació inicial del projecte de les obres del clavegueram de la Plaça del 
Padró

L’ajuntament de Corbera de Llobregat, com a part del manteniment preventiu 
programat, ha realitzat inspeccions periòdiques al clavegueram de la Plaça del Padró 
de Corbera de Llobregat, del resultat de les quals s’extreu que l’envelliment que pateix 
aquest tram, recomana la renovació de integral de la claveguera en aquesta zona. 

A tal efecte, s’ha redactat per part dels serveis tècnics municipals, en data 7 de maig 
de 2021, el document tècnic “Projecte per a la renovació de les clavegueres de la Plaça 
del Padró”, on s’estableix la metodologia dels treballs i la seva durada, que es preveu 
en un termini d’execució de 5 setmanes, amb un pressupost d’execució de 55.967,02€ 
(21% d’IVA exclòs), 67.720,09€ (IVA inclòs). 

Els serveis jurídics municipals han emès informe, que resta incorporat a l’expedient.

La competència per a l’aprovació d’aquests projectes correspon a l’Alcaldia de 
conformitat amb la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre. 
No obstant això, en el cas del nostre Ajuntament aquesta competència ha estat 
delegada en la Junta de Govern Local.

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. Aprovar inicialment el document tècnic “Projecte per a la renovació de les 
clavegueres de la Plaça del Padró”, amb un pressupost d’execució total de 67.720,09€ 
(21% d’IVA inclòs), i un termini d’execució de 5 setmanes.

SEGON. Sotmetre el projecte a informació pública per un període de trenta dies hàbils 
mitjançant publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la província i en 
el tauler d’edictes electrònic, als efectes d’al·legacions i reclamacions.
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El segon tinent d’alcaldessa Albert Cañellas Pagès, s’absté de participar en la 
deliberació i en la votació d’aquest assumpte perquè té un familiar directe que viu a la 
zona afectada pel projecte.

4. Adjudicació del contracte de subministrament de vestuari i complements 
per a la Policia Local

En data 15 de març de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de 
l’expedient de licitació per a la contractació de subministrament de vestuari i 
complements per a la Policia Local, 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 contracte 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 presentada per l’adjudicatari, i amb possibilitat de ser prorrogat per un 
màxim d’un any més. La durada inicial del contracte s’estableix des de la data que es 
fixi en l’acord d’adjudicació i fins el 31 de desembre de 2023.

La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació 
en data 17 de març de 2021, amb un període de quinze (15) dies naturals per a 
presentar ofertes, essent l’últim dia l’1 d’abril de 2021 a les 23.59 hores. 

Dins el període de presentació dues (2) empreses han presentat proposicions, Insigna 
Uniformes SL amb CIF B97611164, i registre d’entrada 2021/3421, de 30 de març a 
les 12:01 hores; i Esdepunt Thecnics SL amb CIF B66345638, i registre d’entrada 
2021/3559, d’1 d’abril a les 20:31 hores. 
                                                                
En data 7 d’abril de 2021 es va signar l’acta d’obertura dels sobres digitals presentats 
a la licitació, amb el resultat que consta a l’acta que consta a l’expedient i que es va 
publicar en el perfil del contractant, d’on se’n desprèn que efectuades les 
comprovacions pertinents, les empreses presentades complien requeriments de 
solvència i capacitat, i que previ a la comprovació de si les ofertes econòmiques 
presentades en trobaven en situació de baixa anormal o no, per posteriorment ser 
valorades, es sol·licitaria informe al Cap de la Policia Local i responsable del contracte, 
relatiu a les mostres presentades, essent l’informe vinculant per determinar 
l’acceptació o exclusió de les ofertes presentades.

En data 15 d’abril de 2021, el responsable del contracte signa informe de valoració de 
les mostres presentades, d’on se’n desprèn el següent:

1. Que les mostres presentades per l’empresa licitadora Insigna Uniformes SL 
són correctes en ajustar-se al requerit en el PPT, tant pel que fa a la 
documentació tècnica com a les característiques tècniques de les mostres en sí.

2. Que les mostres presentades per l’empresa licitadora Esdepunt Thecnics SL 
no són correctes en no ajustar-se al requerit en el PPT, quant a la documentació 
tècnica, on no consta aportada de diversos articles especificats en el PPT, fet 
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que impedeix comprovar que les mostres presentades compleixen amb tots els 
requisits i especificacions establerts en el PPT. 

De la valoració efectuada per la Mesa de Contractació en data 20 d’abril de 2021 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’exclou del procediment de licitació l’empresa 
Esdepunt Thecnics SL, s’accepta únicament l’empresa Insigna Uniformes SL, i que 
l’oferta amb la millor relació qualitat-preu és la presentada licitadora Insigna 
Uniformes SL amb CIF B97611164, en haver obtingut una puntuació total de 90 
punts, ser l’única empresa acceptada, i tenir acreditada la capacitat d’obrar i solvència 
econòmica i tècnica requerides, i haver ofert un percentatge de descompte del 6% 
sobre els preus unitaris establerts a l’Annex 2 del Plec de Prescripcions Tècniques per 
subministraments efectivament executats, i unes millores de 20 dies en el termini de 
primer lliurament de les peces, i de 10 dies en el termini de reposició de les peces, 
essent proposada per a l’adjudicació del contracte.

Per Decret d’Alcaldia núm. 2021/712, de 23 d’abril, es va requerir l’empresa Insigna 
Uniformes SL amb CIF B97611164, per a què en el termini màxim de 10 dies hàbils a 
comptar de l’enviament del mateix, diposités l’import corresponent a la fiança 
definitiva del 5% de l’import d’adjudicació. Els condicionants requerits en el Decret 
d’Alcaldia núm. 2021/712, de 23 d’abril, han estat complerts correctament en haver 
estat dipositat aval a la Tresoreria de l’Ajuntament en data 4 de maig de 2021, tal i 
com consta en la carta de pagament que consta 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. Adjudicar el contracte de subministrament de vestuari i complements per a 
la Policia Local a l’empresa Insigna Uniformes SL amb CIF B97611164, per import 
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 amb percentatge de descompte del 6% sobre els preus unitaris establerts 
a l’Annex 2 del Plec de Prescripcions Tècniques, i i unes millores de 20 dies en el 
termini de primer lliurament de les peces, i de 10 dies en el termini de reposició de 
les peces.

SEGON. La durada del contracte s’estableix des de la data de l’acord d’adjudicació i 
fins el 31 de desembre de 2023, amb possibilitat de ser prorrogat per un any més, si 
és voluntat de l’Ajuntament, essent obligatòria per l’empresa adjudicatària, si l’acord 
de pròrroga es produeix amb una antelació mínima de dos mesos abans de la 
finalització del període inicial del contracte.

TERCER. Disposar 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:
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 Exercici 2021: 33.698,92 €
 Exercici 2022: 33.698,92 €
 Exercici 2023: 33.698,93 €

QUART. 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.

CINQUÈ. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària, i a la resta 
d’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.

5. Incoació expedient contractació de serveis per a la recollida porta a porta 
de la fracció vegetal  i transport a la planta de tractament

En el municipi de Corbera de Llobregat hi predomina una tipologia edificatòria 
horitzontal amb una majoria d’habitatges unifamiliars que disposen de jardí privat, 
essent susceptibles de generar un volum important de residus vegetals. És per això 
que la voluntat municipal és facilitar la recollida d’aquests residus que es generin en 
els habitatges del municipi, amb un servei continuat de recollida porta a porta de la 
fracció vegetal a la ciutadania del municipi, i posterior transport a la planta de 
tractament. Actualment aquest servei ja es troba contractat amb data de finalització 
el 15 de juliol de 2021.

Tanmateix, l’Ajuntament no disposa dels mitjans personals i materials per portar a 
terme aquest servei, motiu pel qual es fa necessari realitzar una nova licitació per a 
contractar una empresa especialitzada.

En conseqüència, 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 Medi ambient proposa a la Junta de Govern 
local, com a òrgan de contractació, l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de serveis per a la recollida porta a porta 
de la fracció vegetal de tot el municipi i el posterior transport a la planta de tractament, 
mitjançant el procediment obert amb tramitació ordinària i no subjecte a regulació 
harmonitzada, i aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de 
condicions tècniques que regularan aquesta contractació. L’import de licitació 
s’estableix en un màxim de 161.741,36€ IVA exclòs, per a la durada total del contracte 
d’un any sense possibilitat de pròrroga, amb data d’inici prevista el 16 de juliol de 
2021.

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

Codi Segur de Validació d85c0b7c5f674c249481f45d4b4c29a3001

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
04

/0
6/

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

 

SEGON. Convocar el procediment obert 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 
177.915,50€, 10% d’IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
12.1620.22799 del pressupost municipal vigent, subordinada al càrrec que es consigni 
en el pressupost municipal de l’exercici 2022, atenent el següent desglossament:

 Exercici 2021 ................. 81.544,60€
 Exercici 2022 ................. 96.370,90€ 

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

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 10:27 
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

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

Codi Segur de Validació d85c0b7c5f674c249481f45d4b4c29a3001

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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