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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 25 de gener es 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 19 DE GENER DE 2021.
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
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:

S'aprova, sense esmenes, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

CONTRACTACIÓ
2. Adjudicació del contracte de serveis postals i paqueteria a l’empresa
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos.
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En data 7 de desembre de 2020 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de
l’expedient de licitació per a la contractació de serveis postals i paqueteria de
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, i es va convocar el procediment obert simplificat
abreujat amb presentació d’ofertes mitjançant Sobre Digital, amb un import màxim de
contracte de 15.146,88€, 21% d’IVA exclòs, pels dos anys de durada inicial del
contracte, sense possibilitat de ser prorrogat, amb aplicació dels preus unitaris que
resultin de l’oferta presentada per l’adjudicatari.
La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació
en data 14 de desembre de 2020, amb un període de deu (10) dies hàbils per a
presentar ofertes, essent l’últim dia el 29 de desembre de 2020 a les 23.59 hores.
Dins el període de presentació una única empresa ha presentat proposició, Sociedad
Estatal Correos y Telégrafos, SA, SME amb CIF AXXXXXX07 i registre d’entrada
2020/13142, de 23 de desembre a les 13:07 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 per l’empresa licitadora Sociedad
Estatal Correos y Telégrafos, SA, SME amb CIF AXXXXXX07, i se la proposa per a
l’adjudicació del contracte, en haver resultat amb l’oferta millor quant a relació
qualitat-preu per haver obtingut la major puntuació amb 80 punts amb un import
anual ofert de 6.986,48€, IVA exclòs, que resulta del sumatori dels preus unitaris
oferts en l’Annex III, que no incorre en baixa anormal, i comprovada la seva capacitat
de contractar i solvència en trobar-se inscrit al ROLECE, amb data d’inici d’efectes
durant el mes de gener de 2021, en funció de la data d’aprovació de l’acord
d’adjudicació.

Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea de Règim Interior i Equipaments Municipals,
proposa a la Junta de Govern local, com a òrgan de contractació, l’adopció dels
següents:
ACORDS
PRIMER. Adjudicar el contracte de serveis postals i paqueteria de l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat, a l’empresa Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, SME amb
CIF AXXXXXX07, per import màxim de 15.146,88€, 21% d’IVA exclòs, pels dos anys
de durada inicial del contracte, sense possibilitat de ser prorrogat, i amb data d’inici
d’efectes 19 de gener del 2021, amb aplicació dels preus unitaris resultants de l’oferta
presentada per l’adjudicatari en document Annex III, que forma part de l’expedient,
pels serveis efectivament prestats, 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.
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Tot i que en l’acord d’incoació del contracte es va establir que la data d’inici prevista
del contracte era l’1 de gener de 2021, atès que l’acord d’adjudicació s’adoptarà en
data 19 de gener de 2021, procedeix modificar la data d’inici d’efectes del contracte,
fixant-la pel 19 de gener de 2021, i reajustar l’import de les anualitats autoritzades en
el resolent tercer de l’acord d’incoació aprovat en data 7 de desembre de 2020.
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SEGON. La durada del contracte s’estableix en dos anys, sense possibilitat de ser
prorrogat, amb data d’inici 19 de gener de 2021.
TERCER. Anul·lar l’autorització de la despesa per import de 381,83€ del pressupost
de l’exercici 2021 aprovada en el resolent quart de l’acord d’incoació d’aquest
expedient.
QUART. La despesa, de caràcter plurianual, per import màxim de 18.327,72€, IVA
inclòs, es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 02.920.22201 del
pressupost municipal vigent, subordinada al càrrec que es consigni als pressupostos
dels exercicis 2021, 2022 i 2023, atenent el següent desglossament:




Exercici 2021 (19/01/2021 a 31/12/2021): Disposar la despesa per import
màxim de 8.782,03€ (IVA inclòs).
Exercici 2022 (01/01/2022 a 31/12/2022): Disposar la despesa per import
màxim de 9.163,86€ (IVA inclòs).
Exercici 2023 (01/01/2023 a 18/01/2023): Autoritzar i disposar la despesa per
import màxim de 381,83€ (IVA inclòs).

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, així com l’informe de
valoració i adjudicació, i publicar-lo en el perfil del contractant de l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat.

És necessari realitzar les accions necessàries per evitar la cria indiscriminada, vetllar
per la salut i el benestar dels gats del municipi, i la convivència amb les persones de
l’entorn urbà on s’hi ubiquen les colònies. Atès que aquestes actuacions les ha de
dispensar un professional qualificat, que disposi de la titulació i experiència adients, i
en no disposar de personal amb aquestes característiques dins la plantilla municipal,
cal contractar-lo a una empresa externa que reuneixi els requisits indicats, per efectuar
les actuacions clíniques veterinàries necessàries pel correcte control sanitari i
demogràfic de les colònies urbanes de gats del municipi de Corbera de Llobregat.
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
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3. Incoació del contracte de serveis veterinaris pel control de les colònies de
gats.
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han estat informats favorablement per la Secretaria General de l’Ajuntament, quedant
incorporats a l’expedient.
Per tot l’exposat, la Regidora de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat, proposa a la Junta de
Govern local, com a òrgan de contractació, l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de veterinaris necessaris pel control de
colònies de gats del municipi, mitjançant el procediment obert simplificat abreujat, 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
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 que resultin de l’oferta
presentada per l’adjudicatari, i amb possibilitat de ser prorrogat per un màxim de tres
anys més. La durada inicial del contracte es preveu des del 19 de febrer de 2021 i fins
el 31 de desembre 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 import màxim de 8.000,00€, IVA inclòs, i es
finançaran 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. Facultar l’Alcaldessa per a aprovar els actes de tràmit que esdevinguin
d’aquesta licitació.

28/01/2021 La secretària acctal.

BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN
4. Aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració en matèria de Serveis
Socials Bàsics 2020 amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat.
En data 7 de gener de 2021 i registre d’entrada núm. 2021/167 s’ha rebut l’Addenda
del Conveni de col·laboració en matèria de Serveis Socials Bàsics entre el Consell
Comarcal del Baix Llobregat i els municipis de l’Àrea Bàsica comarcal del Baix
Llobregat, corresponent a l’any 2020, per a la implementació de mesures
extraordinàries en relació amb l’impacte social de la pandèmia de la COVID-19 durant
l’exercici 2020
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La referida addenda del Contracte-Programa es desglossa de la següent manera:
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Municipi Corbera de Llobregat per a l’any 2020:
SAD COVID: 13.522,09€
Atenció a persones sense llar: 5.680,65€
AUS IE: 7.003,49€
AUS AQC: 17.403,97€
Equipaments i serveis emergència: 2.662,81€
Persones refugiades: 2.113,89€
AUS: 12.175,75€
TOTAL 2020: 60.562,65€
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
PRIMER. Aprovar l’Addenda del Conveni de col·laboració en matèria de Serveis Socials
Bàsics entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els municipis de l’Àrea Bàsica
comarcal del Baix Llobregat, corresponent a l’any 2020, conforme el text el qual
s’incorpora a l’expedient.
SEGON. Facultar l’Alcaldessa de l’Ajuntament per a la signatura de l’esmentada
addenda.
TERCER. Notificar el present acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat
5. Precs i preguntes.
Tot seguit es procedeix a deliberar sobre qüestions diverses d’índole i problemàtica de
caràcter general.

La secretària acctal., Marta Puig Puig
Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital



Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 11:30
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària acctal., certifico.»

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

8b86a4549fde44d09d23397bdd345dc4001

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

