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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 28 de desembre 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 desembre 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. 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. Incoació del contracte d’obres per a la renovació de la impermeabilització 
de la coberta posterior del bloc A de l’edifici d’habitatges de Protecció Oficial 
(HPO).
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La coberta posterior del bloc A de l’edifici del carrer Casanovas, 26 (HPO) presenta 
goteres en el seu interior. De les inspeccions realitzades s’ha constatat que el problema 
ve donat per l’estat de la impermeabilització de la coberta, plana i no transitable, 
accessible a efectes de manteniment, i que es troba molt deteriorada i malmesa. En 
aquest sentit, es fa del tot necessari reparar la impermeabilització de la coberta per 
tal d’evitar la formació de noves goteres i filtracions d’aigua.

L’objecte d’aquest contracte són les obres necessàries per a la renovació de la 
impermeabilització de la coberta posterior del bloc A de l’edifici plurifamiliar aïllat en 
règim de protecció oficial situada en el carrer Casanovas, 26, segons el document 
tècnic redactat pel tècnic municipal Sr. Ricard Riba, que forma part de l’expedient i 
que serà aprovat en aquest acord. L’import del document tècnic és de 25.426,56€, 
21% d’IVA exclòs, per a l’execució total del contracte, amb un termini d’execució 
màxim de 4 setmanes. 

En conseqüència, i per a poder executar les actuacions incloses en el document tècnic, 
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 el document tècnic següent redactat pels serveis tècnics municipals, 
atenent l’establert a la part expositiva, i que formarà part del contracte:

1. Document tècnic amb títol “Condicions d’execució per a la renovació de la 
impermeabilització de la coberta posterior del bloc A del carrer Casanovas, 26 
(HPO)”, amb un termini d’execució de 4 setmanes i un pressupost d’execució 
per contracte de 25.426,56€, 21% d’IVA exclòs.

SEGON. Aprovar l’expedient de contractació de les obres necessàries per a la 
renovació de la impermeabilització de la coberta posterior del bloc A del carrer 
Casanovas, 26, segons document tècnic aprovat, i iniciar els tràmits per a la seva 
licitació i adjudicació, mitjançant el procediment obert simplificat abreujat, amb 
tramitació ordinària 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 regularan aquesta contractació. 
L’import de licitació total s’estableix en un màxim de 25.426,56€, 21% d’IVA exclòs, i 
un termini d’execució màxim de 4 setmanes.

TERCER. 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. 
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QUART. Autoritzar la despesa per import total màxim del contracte de 30.766,14 
euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
02.1522.68200 (PROJECTE2021/2/AJUNT/4) del pressupost municipal vigent.

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

3. Adjudicació contracte de subministrament de cubells i contenidors per a la 
recollida de residus PaP.

En data 25 d’octubre de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de 
l’expedient de licitació per a la contractació del subministrament de cubells, bujols, 
contenidors i TAGs necessaris per a la implantació del servei de recollida 
d’escombraries porta a porta al municipi, 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 112.485,90€, 
21% d’IVA exclòs, per a la totalitat de l’execució del contracte, amb aplicació dels 
preus unitaris establerts al Plec de Prescripcions Tècniques per a cada subministrament 
a executar, i una durada del contracte que s’estableix des de la data de notificació de 
l’acord d’adjudicació, i finalitzarà una vegada siguin executats per l’adjudicatari tots 
els subministraments establerts, amb un termini de lliurament màxim de 14 de gener 
de 2022. L’import del contracte serà el que resulti de l’oferta efectuada per l’empresa 
licitadora, i la baixa oferta serà la que s’apliqui uniformement als preus unitaris.

La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació 
en data 26 d’octubre de 2021, amb un període de quinze (15) dies naturals per a 
presentar ofertes, essent l’últim dia el 10 de novembre de 2021 a les 23.59 hores. 

Dins el període de presentació quatre (4) empreses han presentat proposicions, 
ENTIDAD MAYA SL amb CIF B96330725, i registre d’entrada 2021/12198, de 9 de 
novembre a les 10.16 hores; M.P. C. – URBAN SOLUTION amb CIF XXXXXXX0W, i 
registre d’entrada 2021/12222, de 9 de novembre a les 16.05 hores; ALQUI-ENVAS 
SL amb CIF B25335332, i registre d’entrada 2021/12278, de 10 de novembre a les 
13.08 hores; i ID WASTE SL amb CIF B55160071, i registre d’entrada 2021/12294, de 
10 de novembre a les 17.09 hores. 

De la valoració efectuada per la Mesa de Contractació amb el resultat que consta en 
les actes emeses en dates 12 i 18 de novembre, que formen part de l’expedient i es 
publiquen en el perfil del contractant, se’n desprèn que van ser acceptades les ofertes 
presentades per ENTIDAD MAYA SL amb CIF B96330725, ALQUI-ENVAS SL amb CIF 
B25335332, i ID WASTE SL amb CIF B55160071, resultant exclosa l’empresa M. P. C. 
– URBAN SOLUTION amb CIF XXXXXXX0W per no trobar-se inscrita en cap registre 
oficial de licitadors, condició obligatòria a complir per tots els licitadors. Així mateix, 
de l’acta amb la proposta d’adjudicació es conclou que l’oferta amb la millor relació 
qualitat-preu és la presentada per l’empresa licitadora ALQUI-ENVAS SL amb CIF 
B25335332, en haver obtingut una puntuació total de 100,00 punts, havent ofert un 
import màxim per a l’execució total del contracte de 91.300,00€, 21% d’IVA exclòs, 
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que no incorre en baixa anormal, tenir acreditada la capacitat d’obrar i solvència 
econòmica i tècnica requerides, i haver presentat productes que compleixen en la seva 
totalitat amb les característiques tècniques establertes en els plecs. En conseqüència, 
es va proposar per a la seva adjudicació.

Per Decret d’Alcaldia 2021/2249, de 24 de novembre, es va requerir l’empresa ALQUI-
ENVAS SL amb CIF B25335332, per a què en el termini màxim de 7 dies hàbils a 
comptar de l’enviament del mateix, diposités l’import corresponent a la fiança 
definitiva del 5% de l’import d’adjudicació, essent l’import requerit de 4.565,00€, com 
a requisit previ per a l’adjudicació del contracte. La notificació del Decret es va efectuar 
en data 25 de novembre, finalitzant el termini concedit el 3 de desembre de 2021. Els 
condicionants requerits en el Decret d’Alcaldia núm. 2021/2249, de 24 de novembre, 
han estat complerts correctament en haver estat dipositat aval bancari davant la 
Tresoreria en data 3 de desembre, que forma part de l’expedient.

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

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament de cubells, bujols, contenidors i 
TAGs necessaris per a la implantació del servei de recollida d’escombraries porta a 
porta al municipi, a l’empresa ALQUI-ENVAS SL amb CIF B25335332 per import màxim 
de 91.300,00€, 21% d’IVA exclòs, per a la totalitat de l’execució del contracte, amb 
aplicació de la baixa oferta a tots els preus unitaris indicats en el Plec de Prescripcions 
Tècniques, 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 des de la data de notificació de l’acord 
d’adjudicació, i finalitzarà una vegada siguin executats per l’adjudicatari tots els 
subministraments establerts, amb un termini de lliurament màxim de 14 de gener de 
2022.

TERCER. Anul·lar l’autorització de la despesa del contracte aprovada en el resolent 
tercer de l’acord d’incoació d’aquest expedient, per import total de 25.634,94€ amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries 12.1621.62400 (2021/2/AJUNT/15/1) i 
13.1621.62900 (2021/4/AJUNT/28/1), del vigent pressupost municipal.

QUART. Disposar la despesa per import màxim de 110.473,00€, 21% d’IVA inclòs, 
que es finançarà amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 12.1621. 62400 
(2021/2/AJUNT/15/1) i 13.1621.62900 (2021/4/AJUNT/28/1), del vigent pressupost 
municipal.

CINQUÈ. El pagament del preu del contracte es realitzarà una vegada finalitzat 
l’objecte total del contracte. L’empresa adjudicatària presentarà factura pel 
subministrament executat, i contindrà detalladament de forma clara i precisa, tots els 
subministraments executats i en base als preus unitaris resultants de l’aplicació de la 
baixa oferta pel licitador. Les factures hauran de seguir les indicacions establertes a la 
clàusula II.6. Forma de pagament del PCAP.
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SISÈ. 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.

SETÈ. 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.

4. Adjudicació del contracte de subministrament de saques de ràfia per a la 
recollida de residus PaP.

En data 15 de novembre de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de 
l’expedient de licitació per a la contractació de subministrament de saques de ràfia per 
a la fracció vegetal no llenyosa necessàries per a la implantació del servei de recollida 
de residus porta a porta al municipi, en els termes i condicions establertes en el Plec 
de Clàusules Administratives Particulars i Plec de Prescripcions Tècniques, i es va 
convocar la licitació pel procediment obert simplificat abreujat amb tramitació 
ordinària i no subjecte a regulació harmonitzada, amb presentació d’ofertes mitjançant 
Sobre Digital, amb un import màxim de 19.825,00€, 21% d’IVA exclòs, per a l’execució 
total del contracte, de conformitat amb el pressupost i preus unitaris de la clàusula 7 
del Plec de prescripcions Tècniques, i una durada del contracte que s’estableix des de 
la data de notificació de l’acord d’adjudicació, i finalitzarà una vegada siguin executats 
per l’adjudicatari tots els subministraments establerts, amb un termini de lliurament 
màxim de 14 de gener de 2022. L’import del contracte serà el que resulti de l’oferta 
efectuada per l’empresa licitadora, i la baixa oferta serà la que s’apliqui uniformement 
als preus unitaris indicats en el Plec de Prescripcions Tècniques.

La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació 
en data 16 de novembre de 2021, amb un període de cinc (5) dies hàbils per a 
presentar ofertes, essent l’últim dia el 23 de novembre de 2021 a les 23.59 hores. 

Dins el període de presentació dues (2) empreses han presentat proposicions, ALQUI-
ENVAS SL amb CIF B25335332, i registre d’entrada 2021/12778, de 23 de novembre 
a les 10.54 hores; i MULTISAC SL amb CIF B59993766, i registre d’entrada 
2021/12782, de 23 de novembre a les 11.44 hores. 

De l’acta d’obertura dels sobres digitals i de l’acta de proposta d’adjudicació de la Mesa 
de Contractació, se’n desprèn que totes les ofertes han estat acceptades. Així mateix, 
del resultat de la valoració de les dues ofertes presentades i acceptades, se’n desprèn 
que l’oferta amb la millor relació qualitat-preu i, en conseqüència, se la proposa per 
adjudicatària, és la presentada per l’empresa licitadora MULTISAC SL amb CIF 
B59993766, en haver obtingut una puntuació total de 100,00 punts, havent ofert un 
import màxim per a l’execució total del contracte de 16.185,00€, 21% d’IVA exclòs, 
que no incorre en baixa anormal, tenir acreditada la capacitat d’obrar, trobar-se al 
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corrent de les obligacions tributàries i de seguretat social, i haver presentat productes 
que compleixen en la seva totalitat amb les característiques tècniques establertes en 
els plecs. 

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

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament de saques de ràfia per a la fracció 
vegetal no llenyosa necessàries per a la implantació del servei de recollida de residus 
porta a porta al municipi, a l’empresa MULTISAC SL amb CIF B59993766, per import 
màxim de 16.185,00€, 21% d’IVA exclòs, per a la totalitat de l’execució del contracte, 
amb aplicació de la baixa oferta a tots els preus unitaris indicats en el Plec de 
Prescripcions Tècniques, 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 des de la data de notificació de l’acord 
d’adjudicació, i finalitzarà una vegada siguin executats per l’adjudicatari tots els 
subministraments establerts, amb un termini de lliurament màxim de 14 de gener de 
2022.

TERCER. Anul·lar l’autorització de la despesa del contracte aprovada en el resolent 
tercer de l’acord d’incoació d’aquest expedient, per import total de 4.404,40€ amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 13.1621.62900 (2021/4/AJUNT/28/1), del vigent 
pressupost municipal.

QUART. Disposar la despesa per import màxim de 19.583,85€, 21% d’IVA inclòs, que 
es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 13.1621.62900 
(2021/4/AJUNT/28/1), del vigent pressupost municipal.

CINQUÈ. El pagament del preu del contracte es realitzarà una vegada finalitzat 
l’objecte total del contracte. L’empresa adjudicatària presentarà factura pel 
subministrament executat, i contindrà detalladament de forma clara i precisa, tots els 
subministraments executats i en base als preus unitaris resultants de l’aplicació de la 
baixa oferta pel licitador. 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.

SETÈ. 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.
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5. Adjudicació del contracte d'obres per a la consolidació del terreny de joc 
del camp de futbol municipal.

En data 20 de setembre de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de 
l’expedient de licitació per a la contractació 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, han de regular aquesta contractació. L’import 
de licitació total es va establir en un màxim de 573.963,78€, 21% d’IVA exclòs, i el 
termini d’execució en un màxim de 6 mesos, establint l’inici de les obres dins l’estiu 
de l’any 2022. Així mateix, l’adjudicació del contracte es va condicionar 
suspensivament a l’aprovació definitiva del projecte, així com 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.

La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació 
en data 21 de setembre de 2021, amb un període de vint (20) dies naturals per a 
presentar ofertes, essent l’últim dia l’11 d’octubre de 2021 a les 23.59 hores. 

Dins el període de presentació dues (2) empreses han presentat proposicions, essent 
per ordre de presentació i tal i com consta en el certificat d’ofertes presentades emès 
per l’Eina Sobre Digital, CONTRATAS VILOR S.L. amb CIF B97400626 i registre 
d’entrada 2021/10887, de 7 d’octubre a les 11:51 hores; i ARTÍFEX 
INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. amb CIF B65675365 i registre d’entrada 2021/10931, de 
8 d’octubre a les 11:14 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 totes les ofertes presentades han estat acceptades, per complir amb la 
solvència i capacitat requerides en la documentació aportada i no sobrepassar els 
imports oferts el de licitació, i que l’oferta amb la millor relació qualitat-preu és la 
presentada per l’empresa licitadora ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS SLU amb CIF 
B65675365, en haver obtingut una puntuació total de 100,00 punts, no sobrepassar 
l’import ofert el de licitació, no haver incorregut en baixa anormal, i tenir acreditada 
la capacitat d’obrar i solvència econòmica i tècnica requerides, havent ofert un import 
màxim total de 509.090,00€, IVA exclòs. En conseqüència, es proposa per a la seva 
adjudicació.

Per Decret d’Alcaldia núm. 2021/1942, de 19 d’octubre, es va requerir l’empresa 
ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS SLU amb CIF B65675365, per a què en el termini 
màxim de 7 dies hàbils a comptar de l’enviament del mateix, diposités l’import 
corresponent a la fiança definitiva del 5% de l’import d’adjudicació, essent l’import 
requerit de 25.454,50€, com a requisit previ per a l’adjudicació del contracte. La 
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notificació del Decret es va efectuar en data 22 d’octubre, finalitzant el termini concedit 
el 3 de novembre de 2021. Els condicionants requerits en el Decret d’Alcaldia núm. 
2021/1942, de 19 d’octubre, han estat complerts correctament en haver estat 
sol·licitada retenció de l’import del contracte en concepte de fiança, mitjançant 
instància amb registre d’entrada 2021/11830, de 29 d’octubre, que forma part de 
l’expedient.

Atès que l’adjudicació d’aquest contracte es va condicionar suspensivament a 
l’aprovació definitiva del projecte i a la concessió de la subvenció sol·licitada, i atès 
que ambdós condicionants han estat efectuats, en haver-se aprovat definitivament el 
projecte per acord de Junta de Govern Local de 13 de desembre, i haver estat 
notificada per part de la Diputació de Barcelona la concessió de la subvenció, 
mitjançant registre d’entrada 2021/13344, de 3 de desembre, que forma part de 
l’expedient i no comporta modificació de crèdit, procedeix tramitar l’acord 
d’adjudicació del contracte.

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. Adjudicar el contracte de les obres necessàries per executar la consolidació 
del terreny de joc del camp de futbol municipal de Corbera de Llobregat, a l’empresa 
ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS SLU amb CIF B65675365, per import màxim de 
509.090,00€, 21% d’IVA exclòs, per a la totalitat de l’execució del contracte, amb 
subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars, projecte aprovat 
definitivament, el Plec de Clàusules Administratives Generals, i les propostes tècniques 
i econòmiques incloses a la seva proposició. 

SEGON. El termini d’execució del contracte s’estableix en un màxim de 6 mesos, a 
comptar de la data d’inici de les obres prevista com a molt tard pels mesos de 
maig/juny de 2022, i sempre que hagi estat aprovat el pla de seguretat i salut que 
haurà de presentar l’empresa adjudicatària en el moment en què els sigui requerit des 
de l’Ajuntament, i s’iniciarà amb la signatura de l’acta de comprovació del replanteig 
que no podrà ser superior a una setmana a comptar de l’aprovació del Pla de Seguretat 
i Salut.

TERCER. L’empresa adjudicatària ha declarat que no realitzarà subcontractació i, en 
aquest sentit, el Pla de Seguretat i Salut serà informat pel director facultatiu de les 
obres, que recaurà en el responsable del contracte Sr. Bernat Sabater, qui també 
assumirà la Coordinació en matèria de seguretat i salut en fase d’execució de les obres. 
Si finalment l’empresa adjudicatària manifesta realitzar subcontractació, les tasques 
de Coordinador seran assumides per la persona que es designi i nomeni per part de 
l’Ajuntament, amb càrrec a l’empresa adjudicatària.

QUART. Disposar la despesa per import total màxim del contracte de 615.998,90 
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.
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CINQUÈ. 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 resum del projecte com a part integrant, i es publicarà en un termini no 
superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant.

SISÈ. 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.

6. Adjudicació del contracte de subministrament amb instal·lació de quatre 
portes exteriors de l’edifici d’habitatges de Protecció Oficial (HPO).

En data 22 de novembre de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient i la 
incoació de l’expedient de licitació per a la contractació del subministrament amb 
instal·lació de quatre portes exteriors en els edificis destinats a Habitatges de Protecció 
Oficial (HPO) situats en el carrer Casanovas, 26, en els termes i condicions establertes 
en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i Plec de Prescripcions Tècniques, i 
es va convocar el procediment obert simplificat abreujat amb presentació d’ofertes 
mitjançant Sobre Digital, amb un import màxim de 16.459,10€, 21% d’IVA exclòs, per 
a la totalitat de l’execució del contracte, i una durada del contracte que s’estableix en 
tres (3) mesos, des de la data establerta en l’acord d’adjudicació. Aquest termini 
s’iniciarà a comptar de l’inici dels treballs que no podrà ser superior a dos mesos des 
de l’enviament de la notificació de l’adjudicació, sense possibilitat de pròrroga.

La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació 
en data 24 de novembre de 2021, amb un període de deu (10) dies hàbils per a 
presentar ofertes, essent l’últim dia el 9 de desembre de 2021 a les 23.59 hores. 

Dins el període de presentació una (1) única empresa ha presentat proposició, 
SERRALLERIA MANSER SL amb CIF B43577857, i registre d’entrada 2021/13415, de 
7 de desembre a les 10.30.

En data 13 de desembre de 2021 es va efectuar l’acta d’obertura dels sobres únics 
digitals presentats a la licitació, amb el resultat que consta a l’acta publicada en el 
perfil del contractant, se’n desprèn que l’única oferta presentada és acceptada per 
complir amb les capacitats d’obrar i de contractar amb l’Administració, i no sobrepassar 
l’import ofert el de licitació ni incorre en baixa anormal, i que l’oferta amb la millor 
relació qualitat-preu, proposant-la per a adjudicatària, és la presentada per l’empresa 
licitadora SERRALLERIA MANSER SL amb CIF B43577857, en haver obtingut una 
puntuació total de 100,00 punts, i haver ofert import màxim de 14.648,60€, 21% 
d’IVA exclòs, per a la l’execució del contracte.

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:
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PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament amb instal·lació de quatre portes 
exteriors en els edificis destinats a Habitatges de Protecció Oficial (HPO) situats en el 
carrer Casanovas, 26, a l’empresa SERRALLERIA MANSER SL amb CIF B43577857, per 
import màxim de 14.648,60€, 21% d’IVA exclòs, per a la l’execució 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. El termini d’execució s’estableix en tres (3) mesos, des de la data de 
notificació de l’acord d’adjudicació. Aquest termini s’iniciarà a comptar de l’inici dels 
treballs que no podrà ser superior a dos mesos des de l’enviament de la notificació de 
l’adjudicació, sense possibilitat de pròrroga.

TERCER. Anular la despesa autoritzada en el resolen tercer de l’acord d’incoació per 
import de 2.190,70€, IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 
02.1522.68200 (Projecte econòmic 2021/2/AJUNT/4) de l’estat de despeses del vigent 
pressupost municipal.

QUART. Disposar la despesa per import màxim total de 17.724,81€, IVA inclòs, que 
es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 02.1522.68200 (Projecte 
econòmic 2021/2/AJUNT/4) de l’estat de despeses del vigent pressupost municipal.

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 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.

POLITIQUES D’IGUALTAT

7. Aprovació de la sol·licitud d’inclusió d’un projecte en el Programa Feminista 
(PRF) del Programa Comarcal de suport per un nou impuls econòmic i social.

El Consell Comarcal del Baix Llobregat ens notifica  mitjançant el registre d’entrada 
núm. RE 2021/7369, de 6 de juny  2021 l’acord de Ple de 22 de març de 2021 es va 
aprovar el Programa Comarcal de suport per un nou impuls econòmic i social i la seva 
convocatòria, així com el seu règim normatiu.

En aquesta resolució s’aproven les taules d’assignació econòmica del Programa 
Feminista d’aquesta convocatòria. Segons aquestes taules al municipi de Corbera de 
Llobregat li corresponen en aquest programa un total de 22.173€.
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El Programa Feminista es vol centrar especialment en el col·lectiu de dones en tant 
que són les que més pateixen les desigualtats i a les que més directament impacta la 
crisi. En aquest àmbit s’inclouen aquells projectes que tinguin a les dones com a 
col·lectiu diana. Es contemplaran, en especial, projectes o programes, en aquest 
sentit, alineats amb el Pacte per un nou impuls social i econòmic del Baix Llobregat, 
així com actuacions alineades amb el IV Pla Transversal de Polítiques Feministes del 
Baix Llobregat.

El Programa Comarcal de suport per un nou impuls econòmic i social s’articula en una 
convocatòria oberta, que s’inicia amb l’aprovació del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat. El termini obert per presentar-hi projectes finalitzarà el 31 de desembre de 
2021. La data màxima d'execució dels projectes és el 30 de juny de 2022.

Un cop rebuda la proposta de projecte, el Ple del Consell Comarcal, o en el seu defecte 
la Junta de Govern, resoldrà mitjançant un acord, en el termini màxim d’un mes. La 
convocatòria ha de quedar completament executada (incloent-hi les resolucions de 
justificacions) tres mesos després de la data màxima de finalització dels projectes.

L’Àrea de Polítiques d’ Igualtat de Corbera de Llobregat ha dissenyat  un programa 
amb diferents actuacions de promoció i prevenció de la salut de les per desenvolupar-
se al primer semestre de 2022. Actuació susceptible de ser subvencionables dins 
d’aquest  Programa Comarcal de suport per un nou impuls econòmic i social àmbit 
d’actuació Programa Feminista (PRF) i presentat l’informe de la tècnica de Polítiques 
d’Igualtat. Informe que segueix les pautes de l’annex de la  memòria tècnica i 
econòmica explicativa dels projectes (vegeu l’annex A) que s’ha de presentar en el 
moment de les sol·licituds.

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

ÚNIC. Sol·licitar la  subvenció al Consell Comarcal del Baix Llobregat dins del marc 
del Programa Comarcal de suport per un nou impuls econòmic i social de la línia 
d’actuació del Programa Feminista (PRF), per tal de finançar els programes o actuació 
de Promoció i prevenció de la salut de les dones amb un finançament sol·licitat de  
15.398,19€.

MEDI AMBIENT

8. Atorgament d’una subvenció i aprovació d’addenda del conveni amb el 
Grup Natura Corbera.
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La Junta de govern local en data 30 de desembre de 2020, va aprovar el conveni entre 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i l’Associació Grup Natura Corbera amb la 
finalitat d’establir una relació de col·laboració  per a finançar les activitats que es duran 
a terme en el marc del Projecte Corb, el Projecte Ballesters i el Projecte ratpenats i es 
va concedir una subvenció de 3.615,00 € amb càrrec al pressupost municipal de l’any 
2020. El conveni té efectes des de l’1 de març de 2020 fins el 31 de desembre de 
2021.

Grup Natura Corbera ha sol·licitat (ENTRA-2021-12900) ajut econòmic per import de 
2.979,50 € amb la finalitat de promoure les activitats següents:

a) Projecte Corb
b) Projecte Ballesters
c) Projecte caixes niu per a ratpenats
d) Projecte rapinyaires nocturn
e) Altres activitats: manteniment menjadora escola Jaume Balmes – 
campanya per ajudar als petits ocells - càmeres fototrampeig - col·laboracions 
grup estudi mediambiental de la riera de Corbera - participació cens aus 
aquàtiques de la Vall Baixa del riu Llobregat – cens nius teixidor en el tram del 
riu Llobregat del municipi - protecció Medi Natural.

L’entitat ha sol·licitat (ENTRA-2021-13156), per la manca de recursos econòmics per 
dur a terme els projectes Corb i Rapinyaires, el pagament d’una bestreta d’import 
2.979,50 euros i l’Ajuntament considera convenient avançar aquest import per tal que 
puguin fer front a les despeses vinculades a les activitats objecte de subvenció.

L’article 22.2.a de la Llei general de subvencions disposa que es podran concedir de 
forma directa les subvencions previstes nominativament en els pressupostos de les 
entitats locals. Aquestes subvencions, d’acord amb l’article 65.1 del Reglament general 
de subvencions són aquelles en que l’objecte, la dotació pressupostària i el beneficiari 
apareixen determinats de forma expressa en l’estat de despeses del pressupost.

Entre les subvencions directes contemplades figura en el vigent pressupost una a favor 
de l’entitat Grup Natura Corbera, per import de 3.000 €.

L’Ajuntament considera d’interès municipal fomentar la cooperació amb associacions 
relacionades amb el patrimoni natural del municipi i la defensa del medi ambient i, per 
tot l’exposat,  aquesta regidoria de l’Àrea de Medi Ambient proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a l’Associació 
Grup Natura Corbera (CIF G67154492), per import de 2.979,50 € destinada a finançar 
les activitats que es duran a terme en el marc del Projecte Corb, el Projecte Ballesters 
i el Projecte ratpenats i les altres activitats que consten en la Memòria presentada.

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

Codi Segur de Validació c4ae4a92510b470eb978b9af611345f1001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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SEGON. Aprovar l’Addenda al  Conveni regulador de la subvenció que s’incorpora a 
l’expedient a formalitzar amb l’Associació Grup Natura Corbera.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l’entitat Associació Grup Natura Corbera 
amb CIF G67154492, per import de //2.979,50 €// amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 12.136.48901 del pressupost municipal de l’any 2021.

QUART. Reconèixer l’obligació de la subvenció atorgada, per import de //2.979,50//€, 
amb càrrec a la partida pressupostaria 12.136.48901 del pressupost municipal de l’any 
2021, condicionant el pagament de la subvenció a la signatura del conveni.

CINQUÈ. Facultar l’alcaldessa o persona en qui delegui per a la signatura de l’addenda 
al conveni.

SISÈ. Notificar-ho a l’Associació Grup Natura Corbera.
   

RECURSOS HUMANS

9. Aprovació convocatòria i bases reguladores del procés selectiu per la 
constitució, d’una borsa de treball de Tècnic/a mig de Promoció Econòmica.

En aquests moments no es disposa de cap borsa de treball de Tècnic/a mig de 
Promoció Econòmica esdevenint necessària la constitució d’una. Per aquest motiu, es 
redacten les bases per a iniciar el procés selectiu de constitució d’una borsa de treball 
per cobrir mitjançant contracte laboral, eventualitats en aquesta categoria.

La provisió de la regidoria de Recursos Humans resol que per recursos humans es 
redactin les bases, per a convocar un procés selectiu per a la creació d’una borsa de 
treball per donar cobertura a les vacants, substitucions o eventualitats del personal en 
la categoria de Tècnic/a mig de Promoció Econòmica, grup de classificació professional 
A, subgrup A2. 

L’EBEPB  dóna la possibilitat de realitzar processos de selecció àgils, sempre que es 
compleixin els requisits constitucionals de mèrits i capacitat. 

Tots els ciutadans tenen dret a l'accés a l'ocupació pública d'acord amb els principis 
constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, i d'acord amb el que es preveu en el text 
refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic i en la resta de l'ordenament 
jurídic.

La cap del Servei de Recursos Humans ha emès informe 257/2021.

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

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

Codi Segur de Validació c4ae4a92510b470eb978b9af611345f1001
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ACORDS

PRIMER. Aprovar les bases que hauran de regir la convocatòria del procés selectiu 
per la constitució, pel sistema de concurs-oposició, d’una borsa de treball de Tècnic/a 
mig de Promoció Econòmica, grup de classificació professional A, subgrup A2, per a 
cobrir vacants, substitucions i/o necessitats del personal, en règim laboral interí, de 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.

SEGON. Ordenar la seva publicació íntegra al BOPB, al tauler d’edictes de la corporació 
i al web municipal.

TERCER. Obrir convocatòria pública atorgant a les persones interessades un termini 
de 20 dies hàbils per a la presentació de sol·licituds de participació, a comptar des del 
dia següent a la publicació de l’anunci de la convocatòria al BOPB.

Les presents bases constitueixen un acte de tràmit qualificat i, en conseqüència, són 
impugnables, en els termes dels articles 112.1 i 123.1 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques 
mitjançant la interposició d’un recurs potestatiu de reposició davant la Junta de Govern 
Local de l’Ajuntament o directament davant l’ordre jurisdiccional contenciós-
administratiu.

SECRETARIA

10. Aprovació de la sol·licitud d’inclusió d’uns projectes en el Programa 
d’Inversions (PRI) del Programa Comarcal de suport per un nou impuls 
econòmic i social.

El Ple ordinari del Consell Comarcal del Baix Llobregat, en sessió celebrada el dia 22 
de març de 2021, va aprovar el Programa Comarcal de suport per un nou impuls 
econòmic i social i la seva convocatòria, publicada en el BOPB de 7 d’abril de 2021.

El Programa d’ajuts objecte d’aquest acord és el programa d’inversions (PRI) en el 
que es poden incloure projectes d’inversió relacionats amb la sostenibilitat econòmica, 
social i mediambiental de les infraestructures i dels béns i equipaments públics, que 
promoguin la modernització tecnològica i l'eficiència en la utilització dels recursos de 
les estructures administratives i de gestió dels municipis, un espai públic inclusiu que 
contribueixi a la qualitat de vida i la salut de les persones, així com projectes de 
desenvolupament, economia circular i  contra el canvi climàtic i altres projectes 
d’inversió alineats amb els objectius del Pacte per un nou impuls social i econòmic del 
Baix Llobregat.

La convocatòria s’adreça exclusivament als ajuntaments del Baix Llobregat, i   d’acord 
amb el quadre d’assignacions econòmiques que figuren a l’expedient el municipi de 
Corbera de Llobregat té una assignació aprovada en el PRI de //210.573//€.

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

Codi Segur de Validació c4ae4a92510b470eb978b9af611345f1001
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S’ha considerat convenient proposar dues actuacions amb la finalitat de millorar els 
espais públics que contribueixen a la qualitat de vida i la salut de les persones. Les 
actuacions són les següents:

1) Actuacions de millora del mobiliari urbà en les àrees infantils de Corbera de 
Llobregat. El pressupost ascendeix a //148.546,79//€.

2) Memòria Valorada. Càlcul del reforç del mur de les pistes esportives semi-cobertes 
a la Plaça Països Catalans de Corbera de Llobregat. El pressupost ascendeix a 
//101.320,99//€.

A l’expedient s’ha incorporat la documentació administrativa i tècnica dels projectes, 
així com les memòries tècniques i econòmiques explicatives (annex A de les bases).

Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern local, l’adopció dels 
acords següents:

PRIMER. Aprovar la sol·licitud d’inclusió en el Programa d’Inversions (PRI) del 
Programa Comarcal de Suport per un Nou Impuls Econòmic i Social, dels projectes que 
es relacionen a continuació i, aprovar les memòries tècniques i econòmiques 
explicatives que es troben incorporades a l’expedient:

1) Actuacions de millora del mobiliari urbà en les àrees infantils de Corbera 
de Llobregat. Import sol·licitat al Consell Comarcal del Baix Llobregat: //148.546,79 
// €.
2) Memòria Valorada. Càlcul del reforç del mur de les pistes esportives semi-
cobertes a la Plaça Països Catalans de Corbera de Llobregat.  Import que es 
sol·licita al Consell Comarcal del Baix Llobregat: //62.026,21// € 

SEGON. Trametre la sol·licitud i la resta de documentació al Consell Comarcal del Baix 
Llobregat.

TERCER. Comunicar aquest acord al Servei d’Intervenció de l’Ajuntament pel seu 
coneixement i efectes.

11. 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 10:40 
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.

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