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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 29 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 22 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.

EMPRESA I EMPRENEDORIA
   
2. Aprovació conveni col·laboració amb l’Ajuntament de Molins en l’àmbit dels 
serveis a les persones emprenedores, les empreses i el polígon d’activitat 
econòmica
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El món local ha estat i continua sent, un dels principals agents en el desenvolupament 
econòmic del territori, i amb independència de les competències obligatòries reconegudes 
per la normativa en cada moment, els ajuntaments han tingut un paper actiu i rellevant 
en la prestació de serveis a les persones emprenedores i empreses, tot i fer-ho amb 
recursos escassos i excessivament condicionants per convocatòries tant en la seva finalitat 
com temporalitat.

L’àmbit local continua sent per molt motius, l’àmbit de referència idoni per la prestació de 
determinats serveis a persones emprenedores i empreses, així com per l’impuls de 
projectes tractors que desenvolupin el territori i millorin la qualitat de vida dels seus 
habitants.

D’altra banda, la cooperació i la concertació han estat i han de continuar sent dos dels 
pilars en els que es recolzen les polítiques de suport a les persones emprenedores i 
empreses.

Que l’Ajuntament de Molins de Rei disposa del Centre Local de Serveis a les Empreses 
(CLSE), que ofereix des de l’any 1992 serveis als emprenedors i a les empreses de 
Molins de Rei i altres municipis de la comarca del Baix Llobregat, i s’ha anat coordinant 
amb els respectius ajuntaments per accions puntuals, com els assessoraments 
personalitzats, el dia de l’emprenedor, i premis empresarials, i es vol ampliar l’àmbit 
de la col·laboració per tal d’oferir conjuntament accions a la població dels municipis, 
optimitzant els recursos dedicats a l’atenció de l’emprenedoria i l’empresa, 
maximitzant els resultats i oferint una única proposta tècnica coordinada en el temps 
i l’espai. 

Que l’Ajuntament de Molins de Rei ha anat ampliant i consolidant any rere any els 
serveis als emprenedors i a les empreses, i recentment ha signat convenis amb 
diferents ens/institucions supramunicipals amb l’objectiu d’incrementar el ventall de 
serveis, l’especialitat i l’eficiència en la resposta.

Per a donar resposta a aquests reptes de consolidació i creixement, la Diputació de 
Barcelona, va aprovar diversos convenis específics entre aquesta corporació i 35 ens 
locals que van ser seleccionats per ser els punts locals i donar cobertura a tots els 
municipis de la província de Barcelona. 

L’Ajuntament de Molins de Rei ha estat un dels 35 punts locals donant cobertura a 11 
municipis:

Els municipis de Molins de Rei, del Papiol, Pallejà, Corbera de Llobregat, la Palma de 
Cervelló, Cervelló, Vallirana, Torrelles de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant 
Vicenç dels Horts i Sant Feliu de Llobregat.

L’objecte del conveni que es vol aprovar es establir les col·laboracions i compromisos 
entre l’Ajuntament de Molins de Rei, i l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, per tal 
desenvolupar les actuacions d’emprenedoria i d’empresa d’una forma coordinada i 
efectiva, en l’àmbit territorial dels dos municipis, i compartir projectes que millorin les 
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situacions de l’entorn dels polígons d’activitat econòmica dels seus respectius 
municipis. 

Que ambdós Ajuntaments tenen voluntat per ampliar el ventall de serveis als 
emprenedors i empreses de respectius municipis, així com els recursos i metodologies, 
optimitzant i donant major organització als recursos existents. Aquestes premisses es 
volen assolir potenciant l’associacionisme i cooperació empresarial, i alhora, entre les 
pròpies empreses, les entitats i les administracions públiques. 

Atès l’interès de l’ajuntament de Corbera de Llobregat d’oferir aquest servei en el 
municipi.

Atès la necessitat de signar un acte administratiu entre l’Ajuntament de Molins de Rei 
i l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, degut a ser el Punt Local que té assignades 
les funcions per la Diputació de Barcelona, mitjançant  el Centre Local de Serveis a les 
Empreses (CLSE).

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea d’Empresa i emprenedoria, proposa a la Junta 
de Govern Local l’adopció dels següents acords,

PRIMER. Aprovar la minuta del Conveni regulador entre l’Ajuntament de Molins de 
Rei i l’Ajuntament de Corbera de Llobregat per a establir les col·laboracions i 
compromisos adients, per tal desenvolupar les actuacions d’emprenedoria i d’empresa 
d’una forma coordinada i efectiva, en l’àmbit territorial dels dos municipis, i compartir 
projectes que millorin les situacions de l’entorn dels polígons d’activitat econòmica dels 
seus respectius municipis, assolint aquestes premisses potenciant l’associacionisme i 
cooperació empresarial, i alhora, entre les pròpies empreses, les entitats i les 
administracions públiques, pel període 2021- 2023.

SEGON. Facultar l’alcaldessa o persona qui delegui, per signar aquest conveni.

TERCER. Notificar aquest acord als interessats als efectes escaients.
 
  
CONTRACTACIÓ

3. Incoació contracte serveis de grua per a la retirada de vehicles de la via 
pública.

És necessari poder disposar d’un servei de grua per a la retirada de vehicles 
estacionats a la via pública que incompleixin la normativa de trànsit i/o impedeixin la 
realització de serveis públics o activitats municipals. 

Atès que l’Ajuntament no disposa de mitjans materials ni personals per efectuar aquest 
servei, es sol·licita la contractació del mateix per part d’una empresa especialitzada. 
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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 de serveis de grua per a la retirada de 
vehicles de la via pública, mitjançant el procediment obert simplificat abreujat, 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 5.764,56€, 21% d’IVA exclòs, per a la totalitat de la durada inicial del 
contracte, amb aplicació dels preus unitaris per serveis efectivament prestats que 
consten a la clàusula 10 del PPT. S’estima com a data d’inici del contracte el 15 d’abril 
de 2021, i la seva finalització pel 31 de desembre de 2023, amb possibilitat de ser 
prorrogat per un any més.

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, de caràcter plurianual, per import màxim de 
6.975,12€, IVA inclòs, i es finançarà a l’aplicació pressupostària 20.132.22701, de 
l’estat de despeses del vigent pressupost municipal, i subordinat al crèdit que es 
consigni en els pressupostos dels anys 2022 i 2023, atenent el següent desglossament 
que inclou l’IVA:

 Exercici 2021: 1.992,89€
 Exercici 2022: 2.491,11€
 Exercici 2023: 2.491,11€

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

4. Incoació contracte concessió serveis gestió i execució Casal Estiu 2021.

La voluntat de l’equip de govern és oferir als infants i joves d’aquest municipi amb 
edats compreses entre els 3 i els 16 anys, un espai i activitats adequades i suficients 
per gaudir durant el període estiuenc, amb un programa educatiu, cultural i de lleure 
atractiu i adient, per tal de donar suport a les famílies a l’hora de conciliar la seva vida 
laboral i familiar, així com també proporcionar activitats pels infants i joves en les 
seves vacances escolars.
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Per aquest motiu i davant de la manca de recursos propis per dur a terme el servei 
objecte del contracte, es fa necessària la licitació d’un expedient de contractació per a 
adjudicar-lo a una empresa que reuneixi les condicions obligatòries i indispensables 
per a la seva correcta execució.

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, quedant incorporats a l’expedient. 

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea d’Educació proposa a la Junta de Govern Local 
que, com a òrgan de contractació, adopti els acords següents:

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de concessió de serveis per a la gestió i 
execució de casal d’estiu municipal 2021, dirigit a infants i joves de 3 a 16 anys a 
Corbera de Llobregat, mitjançant el procediment obert, i aprovar el Plec de clàusules 
administratives particulars i el Plec de condicions tècniques que, juntament amb el 
Plec de clàusules administratives generals aprovat per l’Ajuntament, regularan aquesta 
contractació. L’import de licitació, per a l’execució total del contracte per la temporada 
2021, amb possibilitat de ser prorrogat per dos temporades més, és de 78.130,52€, 
IVA inclòs, 73.300,47€, IVA exclòs, dels quals 25.000€ són exempts d’IVA per 
correspondre a l’aportació municipal, i 48.300,47€ se’ls ha d’aplicar el 10% en 
concepte d’IVA, tenint en compte que els preus màxims setmanals per a cada servei, 
i que les licitadores no podran sobrepassar, seran els següents:

Casal d’Infants i Casal de Joves: 31,83 €/setmana  (10% IVA exclòs)
Menjador:        34,00 €/setmana  (10% IVA exclòs)
Acollida:          9,00 €/setmana  (10% IVA exclòs)

El preu del contracte serà el que resulti d’aplicar el preu ofert quant al servei de Casal, 
i en base a la previsió màxima d’usuaris i resta d’imports que han servit per determinar 
el preu base de licitació.

SEGON. La durada del contracte s’estableix des de l’adjudicació i formalització i per a 
la temporada d’estiu 2021, i es preveu pròrroga per un màxim de dues temporades 
més pels anys 2022 i 2023.

TERCER. 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.

QUART. Autoritzar la despesa per import total màxim del contracte de 25.000,00 
euros, corresponents a l’aportació municipal, que es farà efectiva amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 31.324.47900 del pressupost municipal vigent.

CINQUÈ. Facultar l’Alcaldessa per a aprovar els actes de tràmit que esdevinguin 
d’aquesta licitació.
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5. Adjudicació contracte subministrament vehicle pels serveis tècnics 
municipals per adhesió a l’acord marc amb ACM.

Antecedents

En l’actualitat és necessari realitzar la contractació del subministrament per a 
l’adquisició d’un nou vehicle tipus SUV per a ser utilitzat en el desenvolupament i 
execució de les tasques i funcions dels Serveis Tècnics municipals de l’Ajuntament de 
Corbera de Llobregat. 

En aquest sentit i atès que l’ACM, a través del Consorci Català pel Desenvolupament 
Local (CCDL) té adjudicat un acord marc de subministrament, dins de la mobilitat 
sostenible, de vehicles de serveis generals i policials amb destinació a les entitats locals 
de Catalunya (exp. 2016.02), que actualment es troba en segona pròrroga, a 
l’empresa ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SLU amb CIF B08633950 pel Sublot 
1.9, SUV-tot camí benzina, i atès que l’Ajuntament està adherit al sistema de 
contractació centralitzada des del 30 de novembre de 2012, des de l’Àrea de Règim 
interior i Equipaments municipals es considera procedent efectuar els tràmits oportuns 
per adherir-nos a aquest contracte, per adequar-se els productes adjudicats en l’acord 
marc a les necessitats de l’Ajuntament.

En data 15 de gener de 2018, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents entitats 
mercantils seleccionades, el corresponent contracte com a adjudicatàries de l’Acord 
marc de mobilitat sostenible, licitat per part del CCDL. En la sessió de la Comissió 
Executiva del CCDL celebrada el dia 26 d’abril de 2018 i prèvia tramitació del 
corresponent procediment administratiu a tal efecte, va ser adoptat un acord en virtut 
del qual es disposà aprovar definitivament la cessió de l’Acord marc en qüestió, a favor 
de l’ACM, per tal que aquesta última, que la va acceptar formalment, es subrogués en 
la posició del CCDL en relació amb tots els drets i deures derivats de la relació 
contractual, així com en relació a qualsevol altre efecte jurídic, procedint-se a 
formalitzar-se les citades actuacions entre les entitats cedida, cedent i cessionària, el 
dia 27 d’abril de 2018.

Finalitzat el període de vigència inicial de l’Acord marc, i de conformitat amb els 
principis, l’eficàcia, eficiència, racionalització, etc. que regeixen l’actuació dels poders 
públics, per Resolució de la Central de contractació de data 7 de novembre de 2018 
es va aprovar definitivament la primera pròrroga de la totalitat dels sublots de l’Acord 
marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya, amb 
excepció dels sublots 3.5, 5.4 i 8.2. Actuacions que es van formalitzar en contracte 
administratiu amb les diferents empreses adjudicatàries i seleccionades, en data 12 
de novembre de 2018.

Finalitzada la primera pròrroga de l’Acord marc, i de conformitat amb els principis, 
l’eficàcia, eficiència, racionalització, etc. que regeixen l’actuació dels poders públics, 
per Resolució de la Central de contractació de data 19 de desembre de 2019 es va 
aprovar definitivament la segona pròrroga dels sublots de l’Acord marc de mobilitat 
sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya, següents: 1.1, 1.6, 1.9, 
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1.11, 1.12, 2.5, 2.6, 7.1, 7.3, 7.4, 8.1, 10 i lots 3 (excepte els sublots 3.2, 3.3, 3.7 i 
3.13) i la primera pròrroga del sublot 8.2. Actuacions que es van formalitzar en 
contracte administratiu amb les diferents empreses adjudicatàries i seleccionades, en 
data 15 de gener de 2018.

Des de l’Àrea de Règim interior i Equipaments municipals s’ha emès informe de 
necessitats i justificatiu de la contractació, on es proposa l’adhesió a l’acord marc de 
referència, i les característiques del subministrament objecte del contracte: Nissan 
Qashqai Acenta 5p DIG-T 103 Kw (140cv) E6D-F 6M/T 4x2 de color blanc iceberg sòlid 
i teixit gris fosc, retolat a les dues portes amb l’escut de l’Ajuntament i enganxall de 
remolc homologat.

El vehicle serà entregat a les dependències municipals del carrer La Pau, 4 (Oficina 
d’Atenció a la Ciutadania) per l’empresa adjudicatària del Sublot 1.9, matriculat i amb 
les especificacions tècniques indicades en aquest informe i en el PPT que regula l’acord 
marc.

Per a l’obtenció de l’import final d’adquisició amb les especificacions tècniques 
concretes sol·licitades des d’aquesta Àrea, s’ha demanat pressupost a l’empresa que 
l’ha presentat amb registre d’entrada 2021/2579, de 9 de març, per import de 
16.820,18€, 21% d’IVA exclòs, 20.352,42€, IVA inclòs.

Fonaments de Dret

Primer.- Articles 197 i 198 del TRLCSP en relació al règim dels Acords marc, i articles 
concordants de la nova LCSP (Articles 220 a 222) en allò que resultin aplicables d’acord 
amb la seva Disposició Transitòria Primera. Article 156 i 198 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes 
del sector públic  (TRLCSP) i articles concordants de la nova LCSP (Articles 153 i 220) 
pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura per 
les parts del contracte dels corresponents documents contractuals.

Segon.- L’ Acord marc desenvoluparà la seva execució en els termes dels articles 33.4 
de la DN i el 198.4 del TRLCSP pel que fa als lots 3, 8 i 10, i del 33.3, lletra a de la DN 
i el 198.3 del TRLCSP pels lots 1, 2, 5 i 7, i té com a objecte la regulació de les 
condicions en que tindran lloc el subministrament dels bens i serveis, adquirits per les 
entitats destinatàries, adherides al sistema de contractació centralitzada del CCDL i 
l’ACM, a l’empara d’allò disposat a l’article 205.2 del TRLCSP.

Tercer.- Atesa la quantia i la durada del contracte, l’òrgan de contractació serà la Junta 
de Govern Local per delegació de l’Alcaldia efectuada en Decret núm. 2019/1301, de 
21 de juny.

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:
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PRIMER. Disposar l’adhesió del municipi de Corbera de Llobregat a la segona pròrroga 
de l’Acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2016.02).

SEGON. Adjudicar el contracte de subministrament a l’empresa adjudicatària del 
sublot 1.9, ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SLU amb CIF B08633950, del vehicle 
següent, i amb import d’adjudicació de 16.820,18€, 21% d’IVA exclòs:

 Nissan Qashqai Acenta 5p DIG-T 103 Kw (140cv) E6D-F 6M/T 4x2 de color blanc 
iceberg sòlid i teixit gris fosc, retolat a les dues portes amb l’escut de 
l’Ajuntament i enganxall de remolc homologat. El vehicle serà entregat a les 
dependències municipals del carrer La Pau, 4 (Oficina d’Atenció a la Ciutadania) 
per l’empresa adjudicatària del Sublot 1.9, matriculat i amb les especificacions 
tècniques indicades en aquest informe i en el PPT que regula l’acord marc.

TERCER. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per import de 20.352,42€, 
IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 02.920.62401 (PROJECTES 
2021/2/AJUNT/3) del pressupost municipal vigent.
 
QUART. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, així com al Consorci Català 
pel Desenvolupament Local – CCDL (per correu electrònic ccdl@ccdl.cat), i a 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (preferentment per correu electrònic a 
centraldecompres@acm.cat), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin 
preceptius.

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 11:00 
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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