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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 27 de setembre 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 20 de setembre 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. La sessió 
s’ha realitzat amb medis telemàtics, de conformitat amb el Decret 919/2021, 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. Adjudicació del contracte de serveis per a la campanya d’educació 
ambiental en relació al canvi de sistema de recollida de residus al municipi.

En data 30 de juliol de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient i la 
incoació de la licitació per a la contractació de serveis d’informació i organització 
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d’accions de campanya d’educació ambiental en relació al canvi de sistema de recollida 
de residus al municipi de Corbera de Llobregat, amb motiu de la implantació de la 
recollida de residus porta a porta, mitjançant el procediment obert simplificat abreujat, 
amb tramitació ordinària no subjecte a regulació harmonitzada, així com els plecs 
reguladors, amb un import màxim de 53.701,23€, 21% d’IVA exclòs, per a la totalitat 
de la durada del contracte. La durada del contracte s’estableix en un màxim de 5 
mesos a comptar de la data d’enviament de la notificació d’adjudicació, sense 
possibilitat de ser prorrogat. L’adjudicació d’aquest contracte estarà condicionada 
suspensivament, a la prèvia adjudicació del contracte de recollida de residus porta a 
porta i neteja viària, que actualment es troba en fase de licitació amb valoració 
d’ofertes. La fase d’adjudicació s’entendrà efectuada en el moment en què l’empresa 
amb la millor oferta i proposada com a adjudicatària, dipositi la fiança per a l’execució 
del contracte. Es preveu que la presentació de fiança pugui recaure a principis del mes 
de setembre. Per tant, caldrà prendre aquesta data com la previsió d’inici de la present 
contractació.

La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació 
en data 2 d’agost de 2021, amb un període de deu (10) dies hàbils per a presentar 
ofertes, essent l’últim dia el 16 d’agost de 2021 a les 23.59 hores. 

Dins el període de presentació cinc (5) empreses han presentat proposicions, 
PROJECTES SOCIOAMBIENTALS ENTORNA3, SL amb CIF B66923384, i registre 
d’entrada 2021/8820 de 6 d’agost a les 13.46 hores; SM, SISTEMAS 
MEDIOAMBIENTALES, SL amb CIF B61461810, i registre d’entrada 2021/8917, de 12 
d’agost a les 16.02 hores; ECOSTUDI SIMA SLP amb CIF B64642325, i registre 
d’entrada  E/000365-2021, de 14 d’agost a les 07.51 hores; AMBIENS - Gestió de 
Recursos Ambientals SL amb CIF B63496053, i registre d’entrada 2021/8959, de 16 
d’agost a les 13.25 hores; i ARUM CONSULTORIA AMBIENTAL SLU amb CIF 
B25820333, i registre d’entrada 2021/8968, de 16 d’agost a les 22.16 hores.

De l’acta d’obertura dels sobres digitals emesa per la Mesa de Contractació, que es 
troba signada i publicada en el perfil del contractant, se’n desprèn que les cinc 
empreses van ser acceptades, i s’eleva la proposta d’adjudicació en favor de l’empresa 
licitadora ECOSTUDI SIMA SLP amb CIF B64642325, per haver resultat amb l’oferta 
millor quant a relació qualitat-preu en haver obtingut la major puntuació amb 100,00 
punts, oferint un import de 37.737,00€, 21% d’IVA exclòs, que no incorre en baixa 
anormal, i comprovada la seva capacitat de contractar i solvència en trobar-se inscrit 
al RELI, i tenir acreditada tota la solvència tècnica requerida. L’adjudicació no podrà 
tenir lloc fins que no estigui adjudicat el contracte de servei per a la recollida dels 
residus porta a porta i servei de neteja viària.

Atès que l’adjudicació del contracte de servei per a la recollida dels residus porta a 
porta i servei de neteja viària s’aprovarà en la propera sessió del Ple de l’Ajuntament, 
en haver estat dipositada la fiança requerida en data 3 de setembre de 2021, i haver 
estat presentada correctament la documentació requerida en data 6 de setembre de 
2021, es pot procedir a adjudicar el present contracte.
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Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Medi ambient proposa a la Junta de Govern 
local, l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Adjudicar el contracte de serveis d’informació i organització d’accions de 
campanya d’educació ambiental en relació al canvi de sistema de recollida de residus 
al municipi de Corbera de Llobregat, amb motiu de la implantació de la recollida de 
residus porta a porta, a l’empresa ECOSTUDI SIMA SLP amb CIF B64642325, per 
import màxim de 37.737,00€, 21% d’IVA exclòs, per a la totalitat de la durada del 
contracte, 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.

SEGON. La durada del contracte s’estableix en un màxim de 5 mesos a comptar de la 
data d’enviament de la notificació d’adjudicació, sense possibilitat de ser prorrogat. 

TERCER. Anul·lar l’autorització de la despesa, de caràcter plurianual, aprovada en el 
resolent tercer de l’acord d’incoació d’aquest expedient per import de 19.316,72€ amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 12.1621.62400 (PROJECTE ECONÒMIC 
2021/2/AJUNT/1/5) de l’estat de despeses del vigent pressupost municipal, i 
subordinat al crèdit que es consigni en el pressupost de l’any 2022, atenent el següent 
desglossament, que inclou l’IVA:

 Exercici 2021: 15.453,37€
 Exercici 2022: 3.863,35€ 

QUART. Disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import màxim de 
45.661,77€, IVA inclòs, que es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
12.1621.62400 (PROJECTE ECONÒMIC 2021/2/AJUNT/1/5) de l’estat de despeses del 
vigent pressupost municipal, i subordinat al crèdit que es consigni en el pressupost de 
l’any 2022, atenent el següent desglossament, que inclou l’IVA:

 Exercici 2021: 36.529,42€ corresponents a un total màxim de 4 mesos.
 Exercici 2022: 9.132,35€ corresponents a un total màxim d’1 mes.

CINQUÈ. La facturació es presentarà amb periodicitat mensual, a més vençut. A les 
factures ha de constar desglossats els conceptes amb els imports que resultin de 
l’oferta adjudicatària. Així mateix, les factures hauran de seguir les indicacions 
establertes a la clàusula II.6. Forma de pagament del PCAP.

SISÈ. 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.
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SETÈ. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària, així com els informes 
de valoració i adjudicació, i a la resta d’empreses licitadores, i publicar-lo en el perfil 
del contractant de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.

3. Incoació del contracte d’obres per a la consolidació del terreny de joc del 
camp de futbol municipal.

En els darrers anys en el camp de futbol municipal situat al carrer Josep Tarradellas 
s/n, s’han observat assentaments en diferents punts de la zona del terreny de joc que 
provoquen que s’acumuli gran quantitat d’aigua en dies de pluja i no es pugui jugar a 
futbol en bones condicions per les irregularitats existents. Aquesta situació fa 
necessària que s’hi executin les obres necessàries per a la consolidació del terreny de 
joc. En aquest sentit, l’ajuntament de Corbera de Llobregat, va encarregar la redacció 
del projecte executiu preceptiu, que serà aprovat inicialment previ a l’aprovació i 
incoació d’aquest expedient de contractació, i que es sotmetrà a exposició pública pel 
període de 30 dies hàbils a comptar de l’endemà de la seva publicació en el BOPB. 
L’import total del mateix és de 694.496,17€, 21% d’IVA inclòs, amb un termini total 
d’execució de 6 mesos. 

Atès que la despesa pel finançament d’aquestes obres està sotmesa a la concessió de 
la subvenció sol·licitada dins el Programa General d’Inversions de la Diputació de 
Barcelona, així com a l’aprovació definitiva de la modificació de crèdit que correspongui 
una vegada atorgat el finançament, procedeix aplicar la tramitació anticipada de 
l’expedient, i condicionar-ne suspensivament la seva adjudicació a l’atorgament de la 
subvenció i a l’aprovació definitiva de la modificació de crèdit que pugui comportar, de 
conformitat amb l’establert a l’article 30.4 de les Bases d’execució del pressupost, i a 
l’Article 12. Consideracions en matèria de gestió pressupostària dels ens destinataris 
del Text refós del règim regulador del Programa general d’inversions de la Diputació 
de Barcelona, aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona en data 17 de desembre de 
2020, i que forma part de l’expedient. En concret, aquest article determina que els ens 
destinataris poden tramitar anticipadament els contractes l’execució material dels 
quals depengui d’un ajut sol·licitat en el marc de la Línia de suport 1 “Projectes 
sostenibles” del PGI en base a la seva dotació econòmica garantida o base de 
concertació aprovada, i s’ha de sotmetre l’adjudicació a la condició suspensiva de la 
consolidació efectiva dels recursos que han de finançar el contracte corresponent.

En conseqüència, i per a poder executar les actuacions incloses en el projecte, es fa 
necessària la contractació de les mateixes per part d’una empresa especialitzada. 
S’adjunta a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars que ha de 
regular aquest contracte, i que ha estat informat favorablement per la Secretària 
acctal. de l’Ajuntament, quedant incorporat a l’expedient.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Règim interior i equipaments municipals 
proposa a la Junta de Govern local, l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Aprovar la tramitació anticipada de l’expedient de contractació, de 
conformitat amb l’establert a les Bases d’Execució del Pressupost i a l’Article 12 del 
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Text refós del règim regulador del Programa general d’inversions de la Diputació de 
Barcelona.

SEGON. Aprovar l’expedient de contractació de les obres necessàries per executar la 
consolidació del terreny de joc del camp de futbol municipal de Corbera de Llobregat, 
i iniciar els tràmits per a la seva licitació i adjudicació, mitjançant el procediment obert 
simplificat amb tramitació ordinària i no subjecte a regulació harmonitzada, aprovant-
ne el Plec de clàusules administratives particulars que, juntament amb el Plec de 
clàusules administratives generals aprovat per l’Ajuntament i el projecte aprovat 
inicialment i en fase d’exposició pública, regularan aquesta contractació. L’import de 
licitació total s’estableix en un màxim de 573.963,78€, 21% d’IVA exclòs, i un termini 
d’execució màxim de 6 mesos, establint l’inici de les obres dins l’estiu de l’any 2022.

L’adjudicació d’aquest contracte i, en conseqüència l’inici de les obres, resta 
condicionada suspensivament a l’aprovació definitiva del projecte executiu, que es 
troba aprovat inicialment i en exposició pública.

TERCER. Convocar el procediment obert simplificat publicant l’anunci de licitació en el 
perfil del contractant, atorgant un termini de 20 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. 

QUART. Autoritzar la despesa per import total màxim del contracte de 694.496,17 
euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
02.342.61900 (Projecte 2021/4/AJUNT/11) del pressupost municipal vigent.

CINQUÈ. Condicionar suspensivament l’adjudicació del contracte a l’efectiu 
atorgament de la subvenció sol·licitada i de l’aprovació definitiva de la modificació de 
crèdit que correspongui, així com als ajustaments i modificacions que calgui realitzar 
quant als projectes econòmics.

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

MEDI AMBIENT

4. Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat per a la implementació i gestió del projecte de senyalització 
d’accessos a les muntanyes del Baix.

Vist que els Ajuntaments de Begues, Castellví de Rosanes, Cervelló, Corbera de 
Llobregat, Gavà, La Palma de Cervelló, Martorell, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, 
Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Santa 
Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat, Vallirana, Viladecans i el Consell Comarcal 
del Baix Llobregat van signar un conveni de col·laboració per la protecció, millora i 
desenvolupament integral del territori agroforestal de les Muntanyes del baix el mes 
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de juny de 2018, el qual recollia entre les seves finalitats la de difondre entre la 
població els valors i les funcions d’aquest territori, així com el respecte al patrimoni 
natural, les activitats econòmiques que s’hi desenvolupen u les infraestructures de 
lleure i els seus usuaris.

Vist que els Ajuntaments de les Muntanyes del Baix i el Consell Comarcal constaten 
que hi ha la necessitat d’informar a la ciutadania en relació als valors del territori 
agroforestal de es Muntanyes del Baix, així com del respecte al patrimoni natural, les 
activitats econòmiques que s’hi desenvolupen, les infraestructures de lleure i els seus 
usuaris segueix vigent en l’actualitat, en especial atès l’ús creient per part de la 
ciutadania dels espais agroforestals com a zones de lleure.

Atès que el Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat, de data 19 de juliol de 2021, 
va preveure destinar recursos per a poder finançar el projecte executiu “Estudi de 
senyalització de les Muntanyes del Baix”, per tal de donar resposta a les necessitats 
dels municipis de les Muntanyes del Baix en l’àmbit d’informació i sensibilització a la 
ciutadania.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Medi ambient proposa a la Junta de Govern 
local, l’adopció dels acords següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del  Baix 
Llobregat i  l’Ajuntament de Corbera de Llobregat per a la implementació i gestió del 
projecte de senyalització d’accessos a les Muntanyes del Baix, per un termini de quatre 
anys.

SEGON. Facultar l’Alcaldia per a la signatura de tots aquells documents que calguin 
per a l’execució d’aquests acords.

TERCER. Notificar al Consell Comarcal del Baix Llobregat el present acord.

5. 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 10:30 
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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