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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 4 d’octubre 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 27 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.

ALCALDIA

2. Sol·licitud concessió ajuts en la Línia de suport 1 "Projectes sostenibles" 
del Programa General d'Inversions (PGI)

El 30 de juliol de 2020 el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar el Programa 
general d’inversions (PGI) en el marc del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
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2020-2023, i la convocatòria per a la concessió d’ajuts destinats a finançar tant el 
manteniment i reposició d’inversions com la nova inversió. 

El PGI consta de dos línies, la de suport 1 “Projectes sostenibles” i la de suport 2 “Fons 
incondicionat d’inversió”. Els ajuts objecte de la Línia 1 tenen la naturalesa d’ajut 
econòmic i es concedeixen pel procediment de concessió directa amb concurrència i 
els  ajuts de la Línia 2 de fons de prestació i es concedeixen pel procediment de 
concessió directa.

En l’acord de 30 de juliol la Diputació va aprovar la relació individualitzada dels imports 
a concedir als ens locals, de conformitat amb l’informe tècnic explicatiu dels criteris de 
càlcul de la dotació econòmica garantida o base de concertació. En el cas de Corbera 
són els següents:

Import total   (dotació econ. garantida/ base de concertació) =             913.000,10

Import Línia de suport 1 "Projectes sostenibles"
(80% de la dotació garantida) =       730.400,08

Import Línia de suport 2 "Fons Incondicionat  d'inversió"
(20% de la dotació garantida ) =       182.600,02

L’Ajuntament, el 28 d’octubre de 2020 va donar la conformitat a la base de concertació 
del Programa en les dues línies i va informar de dues actuacions d’inversions a 
desenvolupar en aquest mandat respecte de la Línia de suport 1. En concret, 
l’estabilització talús de la Guixera d'en Bonastre  i les obres  d’estabilització del terreny 
de base, substitució gespa artificial i millora instal·lacions camp de futbol.

Tenint en compte que aquests projectes han assolit les condicions de maduresa 
necessàries i que fins el 30 de setembre de 2021 hi ha obert el segon període per 
presentar les sol·licituds dels ajuts de la Línia 1, aquesta Alcaldia proposa a la Junta 
de govern local l’adopció dels següents acords:

ÚNIC. Aprovar la sol·licitud de concessió d’ajuts econòmics a la Diputació de Barcelona 
destinats al finançament dels següents projectes inclosos a la Línia de suport 1 
“Projectes sostenibles” del Programa general d’inversions: 

Actuacions (L1 Projectes sostenibles) Pressupost Projecte Import que es sol·licita
Projecte constructiu de restitució del 
talús de la Guixera d’en Bonastre 457170,44 274302,26
Projecte de consolidació del terreny de 
joc del camp de futbol municipal 694.496,17 456097,82

TOTAL  730.400,08

CONTRACTACIÓ

3. Adjudicació del contracte de serveis de suport tècnic i manteniment del 
programa informàtic A3Nom.
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L’Ajuntament té instal·lat al Departament de Recursos Humans el programa informàtic 
A3ASESOR – NOM PLUS WIN.RED LICENCIA USO, i necessita d’un manteniment 
continuat per part de l’empresa que el gestiona, amb l’objectiu de donar cobertura 
permanent als problemes que puguin sorgir durant la seva execució i utilització, així 
com per mantenir-lo actualitzat. En no disposar de mitjans personals i materials idonis 
per dur a terme aquestes tasques, es fa necessària la licitació d’un expedient de 
contractació que permeti aconseguir l’objectiu proposat, i doni cobertura a aquest 
manteniment. 

Des del Departament de Recursos Humans s’ha emès informe que consta a l’expedient 
on, un cop efectuada la negociació i en base al pressupost presentat per l’empresa 
Wolters Kluwer Tax and Accounting España, SL amb CIF B05430756, sol·licita la 
contractació d’aquest servei a favor d’aquesta empresa ja que és la titular dels drets 
d’explotació i dels dret de propietat intel·lectual de l’aplicació, amb una durada d’un 
any, des de l’1 d’octubre de 2021 al 30 de setembre de 2022, sense la possibilitat 
d’ésser prorrogat, amb un import de 1.485,00€, 21% d’IVA exclòs.

Ateses les característiques d’aquesta contractació el procediment haurà de seguir la 
tramitació ordinària i s’adjudicarà pel procediment negociat sense publicitat amb una 
única empresa licitadora, de conformitat amb l’article 168.a.2) de la LCSP. En aquest 
sentit s’adjunta a l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec 
de condicions tècniques que han de regular aquest contracte, elaborats a partir de la 
negociació efectuada amb l’empresa i en funció de la seva proposta presentada, i que 
han estat informats per la Secretaria acctal. de l’Ajuntament, quedant incorporats a 
l’expedient.

En conseqüència, un cop acordat l’inici de l’expedient de contractació, l’aprovació dels 
plecs i l’adjudicació a l’empresa, es formularà requeriment a l’empresa adjudicatària 
perquè, dins del termini de tres dies hàbils, a comptar del següent a aquell en què rebi 
la notificació de l’acord d’adjudicació, presenti declaració de conformitat per executar 
el servei segons l’establert en els Plecs, basats en la seva proposta de manteniment 
presentada en data 13 de setembre de 2021, amb RE 2021/9866, així com declaració 
responsable de capacitat d’obrar, de conformitat amb els Annexos I i II del PCAP que 
s’adjuntaran a la notificació d’adjudicació del contracte. Una vegada l’empresa 
adjudicatària hagi presentat la documentació esmentada, es procedirà a la formalització 
del contracte, i es publicarà en el perfil del contractant.

Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia per avocació puntual de la delegació realitzada a la 
regidoria de l’Àrea de Recursos Humans i Ocupació, proposa a la Junta de Govern local, 
l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de serveis de manteniment de l’aplicació 
informàtica A3ASESOR – NOM PLUS WIN.RED LICENCIA USO, així com el Plec de 
clàusules administratives particulars i Plec de condicions tècniques que regularan la 
contractació, pel procediment negociat sense publicitat amb l’empresa Wolters Kluwer 
Tax and Accounting España, SL amb CIF B05430756, com a única empresa licitadora 
en ser titular dels drets d’explotació i propietat intel·lectual de l’objecte del contracte, 
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amb durada de l’1 d’octubre de 2021 i fins el 30 de setembre de 2022, sense 
possibilitat de ser prorrogat.

SEGON. Adjudicar el contracte de serveis de manteniment de l’aplicació informàtica 
A3ASESOR – NOM PLUS WIN.RED LICENCIA USO a l’empresa Wolters Kluwer Tax and 
Accounting España, SL amb CIF B05430756, per import de 1.485,00€, 21% d’IVA 
exclòs, amb una durada d’un any, des de l’1 d’octubre de 2021 al 30 de setembre de 
2022, sense la possibilitat d’ésser prorrogat.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa per import total de 1.796,85€, que inclou 
l’IVA, amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 02.920.20600 del vigent pressupost 
municipal. 

QUART. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària, juntament amb els 
plecs que regulen la contractació, i publicar-lo en el perfil del contractant de 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.

CINQUÈ. Requerir l’empresa licitadora que aporti, en el termini màxim de tres dies 
hàbils comptats a partir del dia següent al de la notificació d’aquest acord, la declaració 
de conformitat (Annex II) per executar el servei en les mateixes condicions que en el 
pressupost presentat, així com la declaració responsable (Annex I) del Plec de 
clàusules administratives particulars adjunt a aquesta notificació, com a requisit per a 
la formalització del contracte.

SISÈ.  Formalitzar el present contracte en document administratiu, dins dels 15 dies 
hàbils següents a l’enviament de la notificació de l’adjudicació.

4. Adhesió 3a pròrroga del contracte Acord marc de subministrament de gas 
natural pels edificis municipals.

Antecedents

La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment 
administratiu de licitació a tal efecte, va acordar en la sessió celebrada el dia 7 de juny 
de 2018, adjudicar l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a 
les entitats locals (Exp. 2018.02) dividit en dos lots (Lot 1: Baixa Pressió i Lot 2: Mitja 
i Alta Pressió), mitjançant la selecció de les empreses GAS NATURAL SERVICIOS SDG 
SA (ara denominada NATURGY IBERIA SA) i ENDESA ENERGÍA SAU de conformitat 
amb els Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques, 
aprovats per la Resolució de Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i publicats al 
perfil de contractant de l’entitat.

En data 9 de juliol de 2018 es va procedir a la formalització dels pertinents contractes 
administratius de l'Acord marc, amb l'empresa NATURGY IBERIA, SA, i amb l'empresa 
ENDESA ENERGÍA, SAU.
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Mitjançant la Resolució de Presidència núm. 44/2018, de data 10 de juliol, va ser 
aprovat el plec de clàusules administratives particulars que havia de regir el contracte 
de subministrament de gas natural basat en l’Acord marc referenciat a l’apartat 
anterior i dividit en dos lots (Lot 1: Baixa Pressió i Lot 2: Mitja i Baixa Pressió), així 
com la seva licitació mitjançant la presentació de proposició econòmica en sobre 
tancat, el quals, es troben publicats, també, al perfil de contractant de l’entitat.

En data 20 de juliol de 2018 la Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del 
corresponent procediment definit als plecs referenciats a l’apartat anterior, va acordar 
adjudicar els dos lots del contracte basat del procediment derivat de l’Acord marc del 
subministrament de gas natural, amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
mitjançant oferta presentada en sobre tancat (expedient 2018.02-D.1) a l’empresa 
ENDESA ENERGÍA SAU, formalitzant-se el corresponent contracte, en data 31 d’agost 
de 2018.

En data 5 de juny de 2019, l’òrgan de contractació va resoldre aprovar definitivament 
l’expedient de la primera pròrroga del Contracte basat en l’Acord marc de 
subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya, 
formalitzant-se el contracte en data 2 de juliol de 2019.

En data 6 de febrer de 2020, l’òrgan de contractació va resoldre aprovar definitivament 
l’expedient de la segona pròrroga del Contracte basat en l’Acord marc de 
subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya, 
formalitzant-se el contracte en data 17 de febrer de 2020.

En data 21 d’abril de 2021, l’òrgan de contractació va resoldre aprovar definitivament 
l’expedient de la tercera pròrroga del Contracte basat (Exp. 2018.02-D1) en l’Acord 
marc de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2018.02), formalitzant-se el contracte en data 3 de maig de 2021 per 
un termini de dotze mesos, des de l'1 d’octubre de 2021 al 30 de setembre de 2022.

Els preus del contracte seran actualitzats trimestralment, d’acord amb el què preveu 
la clàusula 20 del Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat 
2018.02-D1, i està referenciat al preu del Brent dels darrers sis mesos i al tipus de 
canvi euro/dolar.

Per Decret d’Alcaldia 2019/1990 l’ajuntament de Corbera de Llobregat va resoldre 
adherir-se a la primera pròrroga del contracte basat (Exp. 2018.02-D1) en l’Acord 
marc de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2018.02), per un termini de dotze mesos, des de l'1 d’octubre de 
2019 al 30 de setembre de 2020.

Per Decret d’Alcaldia 2019/1555 l’ajuntament de Corbera de Llobregat va resoldre 
adherir-se a la segona pròrroga del contracte basat (Exp. 2018.02-D1) en l’Acord marc 
de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Exp. 2018.02), per un termini de dotze mesos, des de l'1 d’octubre de 2020 al 30 de 
setembre de 2021.
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L’ajuntament de Corbera de Llobregat que està adherit al sistema de contractació 
centralitzada des del 30 de novembre de 2012 i atès que és totalment necessari el 
subministrament de gas natural a totes les dependències municipals que utilitzen 
aquest tipus d’energia, aquest Consistori considera procedent disposar de l’adhesió de 
l’Ajuntament a la tercera pròrroga del contracte basat, (Exp. 2018.02-D1) en l’Acord 
marc de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2018.02), de l’ACM, a través del Consorci Català pel Desenvolupament 
Local (CCDL), per un import màxim estimat de 30.465,00€, per la durada de la 
pròrroga, des de l’1 d’octubre de 2021 al 30 de setembre de 2022, les especificacions 
del qual es concreten a continuació:

Núm. Adreça subministrament CUPS ESTAT

1
Carrer Sant Jordi 27, Loc, Corbera de 
Llobregat, 08757, Corbera de Llobregat, 
Barcelona. Escola Jaume Balmes

ES0217010264710590YX
Continuar amb el 
servei

2
Carrer de L'Empordà 2, Loc, Corbera de 
Llobregat, 08757, Barcelona. Escola El 
Corb

ES0217010265148940KA
Continuar amb el 
servei

3
Carrer Casanova 32, Loc, Corbera de 
Llobregat, 08757, Corbera de Llobregat. 
Escola Bressol El Petit Corb

ES0230010268827742FD
Continuar amb el 
servei

4
Carrer Casanova 32, IES, Corbera de 
Llobregat, 08757, Corbera de Llobregat, 
Barcelona. Escola El Cau de la Guineu

ES0230010286983751QW Continuar amb el 
servei

5
Progrés 1, Loc, Corbera de Llobregat, 
08757, Corbera de Llobregat, Barcelona. 
Casal de Les Magnòlies.

ES0217010246039886KQ* Donar de baixa

6
Carrer Josep Tarradellas 0, Loc, Corbera de 
Llobregat, 08757, Barcelona. Piscina, 
Pistes

ES0217010249650823CE* Donar de Baixa

*Donar de baixa

El subministrament de gas amb direcció carrer Progres 1, local, Corbera de Llobregat, 
8757 de Barcelona amb CUPS ES0217010246039886KQ i carrer Josep Tarradellas 0, 
local, Corbera de Llobregat, 8757, Barcelona amb CUPS ES0217010249650823CE, es 
donen de baixa per utilitzar un altre tipus de subministrament.

FONAMENTS DE DRET

Disposició addicional 3a. de la  LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de la 
LBRL, en la redacció donada per la LRSAL.

Articles 227 i ss. de la  LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i 
règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes. 
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Disposició Transitòria Primera de la nova LCSP respecte al règim aplicable als 
contractes i Acords marc licitats abans de la seva entrada en vigor.

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.

Plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen 
l’Acord marc del subministrament de gas natural amb destinació als ens locals de 
Catalunya aprovats per la Resolució de Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i 
publicats al perfil de contractant de l’entitat.

Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat de l'Acord marc 
del subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya, 
a licitar mitjançant sobre tancat, aprovat per Resolució de Presidència núm. 44/2018 
de data 10 de juliol i publicat al perfil de contractant de l’entitat.

Ateses les característiques d’aquest 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, d’acord amb els antecedents abans esmentats i els fonaments de 
dret assenyalats anteriorment, la Regidoria de Règim Interior i equipaments 
municipals, proposa a la Junta de Govern Local, com a òrgan de contractació, l’adopció 
dels següents acords:

PRIMER. Aprovar l’adhesió del municipi de Corbera de Llobregat a la tercera   pròrroga 
contracte basat (Exp. 2018.02-D1) en l’Acord marc de subministrament de gas natural 
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.02), adjudicat a l’empresa 
Endesa Energia SAU amb CIF A81948077, per la durada de la pròrroga, des de l’1 
d’octubre de 2021 al 30 de setembre de 2022, les especificacions del qual es concreten 
a continuació. CPV: 31154000-0 Subministrament ininterrompuda d’energia. Els preus 
els fixarà l’ACM, no inclouen l’IVA ni cap altre impost, i s’aplicarà a aquests preus el 
corresponent càlcul trimestral amb indexació del preu. Amb aquest sistema, la revisió 
del preu seria trimestral, i estaria indexada a dos valors: el barril Brent i el canvi 
Euro/Dòlar.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import màxim 
total anual de 30.465,00€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 02.323.22100 
del pressupost municipal vigent, essent necessari disposar de crèdit per vinculació, i 
subordinada al crèdit que es consigni en el pressupost de l’any 2022.

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

Codi Segur de Validació f32123541a6d4b538dd34bc6bd14ff35001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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Exercici 2021 .....   7.616,25€ (de l’1/10 al 31/12/2021)
Exercici 2022 ..... 22.848,75€ (de l’1/01 al 30/09/2022) 

TERCER. Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària Endesa Energia 
SAU, amb CIF A81948077, al CCDL (preferentment a través d’EACAT) i a l’ACM 
(preferentment a través d’EACAT), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin 
preceptius.

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 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

 Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.

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

Codi Segur de Validació f32123541a6d4b538dd34bc6bd14ff35001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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