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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 5 de juliol 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 28 de juny 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

Absents i/o excusats/des: Meritxell García de Llanza

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.

CULTURA 

2. Aprovació del conveni amb l’entitat La Xarxa-Corbera de l’any 2021.

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat considera prioritari el foment i la promoció 
d’activitats culturals adreçades als seus habitants, per la qual cosa contempla en el 
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pressupost general per a l’exercici 2021 l’atorgament d’una sèrie d’ajuts directes a 
entitats culturals del municipi, de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions (LGS).

L’article 22.2.a de l’esmentada LGS 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 RGS, 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 al Pressupost vigent figura a la partida 
33.334.48906, una a favor de l’entitat La Xarxa-Corbera, per import de 9.400€, per al 
foment de la promoció i organització d’espectacles per a nois i noies (teatre, circ, 
titelles, animació, màgia, cinema,...) així com d’altres activitats relacionades amb el 
món de la cultura i l'espectacle.

D’acord amb l’article 28.1 de la LGS, els convenis són l’instrument habitual per 
canalitzar les subvencions previstes nominativament en el pressupostos dels ens 
locals. Així mateix, l’article 65.3 del RGS disposa que el conveni té el caràcter de bases 
reguladores de la concessió de la subvenció, i en determina el contingut.

L’entitat La Xarxa-Corbera amb CIF:G61242772, per instàncies 
SOL_ENTRA_2021_3996, 4608 i 6875, de dates 14 i 30 d’abril, i 18 de juny, 
respectivament,  ha presentat la sol·licitud de subvenció de 9.400€, consignada 
nominativament al pressupost per a l’exercici 2021, en concepte de bestreta.

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

ACORDS

PRIMER. Aprovar la minuta del Conveni regulador de la subvenció existent a 
l’expedient a formalitzar amb l’entitat La Xarxa-Corbera, per al foment de la promoció 
i organització d’espectacles per a nois i noies (teatre, circ, titelles, animació, màgia, 
cinema,...) així com la realització d'espectacles, i les activitats generals de l'entitat 
realitzades durant el 2020, i els espectacles d’entrada gratuïta, que es duran a terme 
durant l’exercici 2021, relacionades amb el món de la cultura i l'espectacle.

SEGON. Aprovar l'atorgament d'una subvenció per concessió directa a favor de 
l'entitat La Xarxa-Corbera amb CIF:G61242772, per import de 9.400€, destinada a 
finançar la programació d’aquesta entitat, corresponent als espectacles i  activitats 
generals realitzades per l'entitat durant el 2020, i els espectacles d’entrada gratuïta, 
que es duran a terme durant l’exercici 2021, relacionades amb el món de la cultura i 
l'espectacle.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l'entitat La Xarxa-Corbera amb CIF: 
G61242772, per import de 9.400€, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
33.334.48906 del vigent pressupost municipal.
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QUART. Reconèixer l’obligació del 100% de la despesa en concepte de bestreta, de la 
subvenció atorgada a favor de l'entitat La Xarxa-Corbera amb CIF: G61242772, per 
import de 9.400€, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 33.334.48906 del vigent 
pressupost municipal, i procedir al seu pagament un cop subscrit el conveni regulador, 
d'acord amb les condicions establertes a la clàusula tercera de l'esmentat conveni.

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

SISÈ. Notificar aquesta Resolució als interessats als efectes escaients.
   

CONTRACTACIÓ 

3. Adhesió a la segona pròrroga de l’acord marc del contracte de serveis de  
manteniment dels ascensors a edificis municipals de l'Associació catalana de 
Municipis.

Antecedents

Per al normal i correcte funcionament de les instal·lacions municipals que disposen 
d’aparells elevadors i/o ascensors, cal que aquests siguin objecte de manteniment 
preventius periòdics i, si escau, correctius i normatius. En aquest sentit i atès que des 
de l’Ajuntament no es disposen dels mitjans materials ni personals adequats, es fa 
necessària la contractació d’aquest servei per part d’una empresa especialitzada. 
Actualment, i fins el 30 de juny de 2021, aquest contracte es troba vigent, resultant 
indispensable adjudicar-lo novament amb efectes 1 de juliol de 2021. Atès que l’ACM, 
a través del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) té adjudicat un acord 
marc de servei de manteniment d’aparells elevadors i subministrament d’elements 
substitutius amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.02), 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, 
les especificacions del qual es concreten a continuació. 

El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent procediment 
administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives 
particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la seva Comissió Executiva 
de data 21 de desembre de 2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, va 
aprovar, en la sessió de la mencionada Comissió Executiva, de data 8 de juny de 2017, 
adjudicar l’Acord marc del servei de manteniment d’aparells elevadors i 
subministrament d’elements substitutius amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2015.02) a les empreses seleccionades d’acord amb el detall següent 
per lots: 1) “ASCENSORES ERSCE, SAU”, LOTS: 1, 7 i 10, 2) “CITYLIFT, SA”, LOTS: 2 
i 6 3) “A.EMBARBA, SA”, LOTS: 3 i 5 4) “MARVI ASCENSORES, SL”, LOTS 8 i 9 i 5) 
“KONE ELEVADORES, SA”, LOT 4.
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En data 10 de juliol de 2017, es van formalitzar, entre el CCDL i les diferents entitats 
mercantils adjudicatàries, els corresponents contractes de l’Acord marc de 
manteniment d’aparells elevadors i subministrament d’elements substitutius, licitat de 
conformitat amb el procediment referenciat a l’apartat anterior. 

Mitjançant sengles acords de la Comissió Executiva del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local de data 19 d’octubre de 2017 i del Comitè Executiu de l’ACM 
de data 19 de setembre de 2017, i prèvia tramitació del corresponent procediment 
administratiu a tal efecte, va ser aprovada la cessió dels corresponents contractes a 
favor de l’ACM, per tal que aquesta es subrogués en la posició del CCDL, pel que fa a 
tots els drets i deures derivats de la relació contractual, actuacions, que es 
formalitzaren amb les empreses adjudicatàries, en data 25 d’octubre de 2017.

En data 29 de març de 2019, l’òrgan de contractació va resoldre aprovar definitivament 
l’expedient de la primera pròrroga de l’Acord marc (Exp. 2015.02) actualitzant els 
preus d’acord amb les previsions sobre actualització de preus previstes al PCAP. Els 
contractes es van formalitzar en data 2 de juliol de 2019.

En data 4 d’abril de 2019, l’empresa ASCENSORES ERSCE SAU amb CIF A08277907, 
va comunicar al Consorci Català pel Desenvolupament Local la seva voluntat de cedir 
el contracte relatiu al lot 10 de l’Acord marc de serveis de manteniment d’aparells 
elevadors i subministrament d’elements substitutius amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya (Exp. 2015.02), així com també els contractes basats en 
l’esmentat Acord marc, a l’empresa ASCENSORS F.SALES SL. Un cop acreditada la 
solvència i la capacitat de l’empresa ASCENSORS F.SALES SL per contractar amb 
l’administració, es va formalitzar el contracte amb data 2 de juliol de 2019.

En data 18 de juny de 2020, la Comissió de Presidència va aprovar definitivament  la 
segona pròrroga de l’Acord marc de serveis de manteniment d’aparells elevadors i 
subministrament d’elements substitutius amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2015.02) per un període addicional de 12 mesos més, des de l’11 de 
juliol de 2020. S’aprova l’actualització dels preus unitaris tal com es preveu en la 
clàusula novena del PCAP.  Els contractes es formalitzen en data 22 de juny de 2020.

Atès que en data 30 de juny de 2021 finalitza el contracte de serveis de manteniment 
dels ascensors instal·lats en les dependències de titularitat municipal, de l’ajuntament 
de Corbera de Llobregat amb l’empresa Embarba, SA amb CIF A29018637, és voluntat 
d’aquest Consistori adherir-se a la segona pròrroga de l’acord marc de serveis de 
manteniment d’aparells elevadors i subministrament d’elements substitutius amb 
destinació als ens locals de Catalunya (Exp. 2015.02), LOT 1. Comarques del 
Barcelonès i Baix Llobregat, adjudicat a ASCENSORES ERSCE SAU amb CIF 
A08277907, de conformitat amb l’informe emès pel responsable del contracte des de 
l’Àrea de Règim interior i equipaments municipals, que forma part de l’expedient, amb 
les especificacions que es diferencien en dos tipus de contracte, el bàsic i tot risc. Pel 
període de 1 de juliol a 31 de desembre de 2021 es proposa contractar el manteniment 
bàsic, atès que aquests ascensors es troben en perfecte estat de manteniment i 
legalitzats. A partir del gener del 2022 i fins la finalització dels contracte, 30 de juny 
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de 2023, es proposa el de manteniment de tot risc per preveure qualsevol tipus 
d’averia.

“Servei de manteniment bàsic. Inclou el manteniment preventiu i els serveis de rescat 
permanent, inclosa l’atenció a les trucades d’emergència les 24 hores els 365 dies de l’any. 
Els licitadors proposaran el preu unitari de les reparacions o substitucions dels elements 
descrits en la tipologia dels serveis de manteniment semirisc. Aquests preus oferts vinculen 
l’adjudicatari en aquella prestació i també amb a la de serveis de manteniment bàsic. La 
intervenció de l’adjudicatari, de reparació o substitució dels elements per actes vandàlics 
o negligències, estarà supeditada a l'encàrrec pertinent que en el seu cas hagi presentat 
l’empresa adjudicatària en la seva oferta.

Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació de la present tipologia la resta de serveis de 
manteniment correctiu (reparacions o substitucions d’elements) i els serveis de 
manteniment tècnic-legal: inspeccions oficials per part d’un organisme de control autoritzat 
i la reparació dels defectes i anomalies que resultin d’aquestes inspeccions.

Serveis de manteniment tot risc d’aparells elevadors d’interior. Inclou el manteniment 
preventiu, els serveis de rescat permanent, i les reparacions o substitucions dels elements 
següents, amb la mà d’obra inclosa. L’adjudicatari es farà càrrec de les reparacions o 
substitucions dels elements següents, amb mà d’obra inclosa: Contacte elèctric del 
limitador. Polsadors de les botoneres de cabina i pisos  Indicadors lluminosos de les 
botoneres de cabina i pisos. Llums i fluorescents d’il·luminació de cabina i sala de 
màquines. Encebadors i reactàncies d'il·luminació de cabina. Retenidors hidràulics de 
portes semiautomàtiques. Fleixos de torsió de portes semiautomàtiques. Contactes de 
presència de portes de pis. Contactes dels operadors de portes automàtiques de cabina. 
Corretges dels operadors de portes automàtiques de cabina. Cèl·lules fotoelèctriques de 
les portes automàtiques de pisos. Relés i contactors del quadre de maniobra. Resistències, 
condensadors, díodes i rectificadors del quadre de maniobra. Transformadors del quadre 
de maniobra.  Timbre d’emergència. Bobina del electrofrè del grup tractor. Ferodos de les 
sabates del electrofrè del grup tractor. Finals de carrera en instal·lació de l’espai-forat.  
Paradors electromecànics de parada i canvi de velocitat en instal·lació de l’espaiforat.  
Llums de la il·luminació de l’espai-forat. Guarnicions dels guiadors de guies de cabina i 
contrapès. Contactes elèctrics de seguretat del paracaigudes.”

Fonaments de Dret

Primer.- L’objecte d’aquest Acord marc es qualifica com a contracte administratiu mixt 
de subministrament i serveis, segons el que estableixen els articles 2 de la Directiva 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública en relació al 12 i 
concordants del TRLCSP, aplicable per raons d’ordre temporal, de conformitat amb el 
que disposa la DT 1a.1 de la nova LCSP.  

Segon.- L’Acord marc desenvoluparà la seva execució en els termes dels articles 198.3 
del TRLCSP i 33.3, lletra a, de la DN i té com a objecte la regulació de les condicions 
en que tindran lloc els serveis de manteniment d’aparells elevadors, designats pels 
membres del CCDL i de la resta d’entitats destinatàries de Catalunya que s’adhereixin 
al sistema de contractació centralitzada del CCDL i l’ACM, a l’empara d’allò disposat a 
l’article 205.2 del TRLCSP.
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Tercer.- La DA 3a, apartat 10è de la nova LCSP, en relació al seus articles 218 i ss. 
preveuen de forma expressa la possibilitat que les associacions de municipis puguin 
crear centrals de contractació a les que s’hi podran adherir els ens locals associats, en 
aquest cas, en relació a un Acord marc.

Quart.- 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, la regidoria de l’Àrea de Règim interior i equipaments municipals 
proposa a la Junta de Govern local, l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Disposar l’adhesió del municipi de Corbera de Llobregat a la segona  
pròrroga de l’Acord marc del servei de manteniment d’aparells elevadors i de 
subministrament d’elements substitutius amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2015.02), LOT 1: Barcelonès i Baix Llobregat.  

SEGON. Adjudicar el contracte de servei de manteniment d’aparells elevadors i de 
subministrament d’elements substitutius, a l’empresa adjudicatària del Lot 1, 
Ascensores ERSCE, SAU amb CIF A08277907, amb import d’adjudicació de 
20.929,18€, 21% d’IVA exclòs, amb les especificacions que es diferencien en dos tipus 
de contracte, el bàsic i tot risc. Pel període de 1 de juliol a 31 de desembre de 2021 
es proposa contractar el manteniment bàsic, atès que els ascensors es troben en 
perfecte estat de manteniment i legalitzats. A partir del gener del 2022 i fins la 
finalització dels contracte, 30 de juny de 2023, es proposa el de manteniment de tot 
risc per preveure qualsevol tipus d’averia:

“Servei de manteniment bàsic. Inclou el manteniment preventiu i els serveis de rescat 
permanent, inclosa l’atenció a les trucades d’emergència les 24 hores els 365 dies de l’any. 
Els licitadors proposaran el preu unitari de les reparacions o substitucions dels elements 
descrits en la tipologia dels serveis de manteniment semirisc. Aquests preus oferts vinculen 
l’adjudicatari en aquella prestació i també amb a la de serveis de manteniment bàsic. La 
intervenció de l’adjudicatari, de reparació o substitució dels elements per actes vandàlics 
o negligències, estarà supeditada a l'encàrrec pertinent que en el seu cas hagi presentat 
l’empresa adjudicatària en la seva oferta.

Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació de la present tipologia la resta de serveis de 
manteniment correctiu (reparacions o substitucions d’elements) i els serveis de 
manteniment tècnic-legal: inspeccions oficials per part d’un organisme de control autoritzat 
i la reparació dels defectes i anomalies que resultin d’aquestes inspeccions.

Serveis de manteniment tot risc d’aparells elevadors d’interior. Inclou el manteniment 
preventiu, els serveis de rescat permanent, i les reparacions o substitucions dels elements 
següents, amb la mà d’obra inclosa. L’adjudicatari es farà càrrec de les reparacions o 
substitucions dels elements següents, amb mà d’obra inclosa: Contacte elèctric del 
limitador. Polsadors de les botoneres de cabina i pisos  Indicadors lluminosos de les 
botoneres de cabina i pisos. Llums i fluorescents d’il·luminació de cabina i sala de 
màquines. Encebadors i reactàncies d'il·luminació de cabina. Retenidors hidràulics de 
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portes semiautomàtiques. Fleixos de torsió de portes semiautomàtiques. Contactes de 
presència de portes de pis. Contactes dels operadors de portes automàtiques de cabina. 
Corretges dels operadors de portes automàtiques de cabina. Cèl·lules fotoelèctriques de 
les portes automàtiques de pisos. Relés i contactors del quadre de maniobra. Resistències, 
condensadors, díodes i rectificadors del quadre de maniobra. Transformadors del quadre 
de maniobra.  Timbre d’emergència. Bobina del electrofrè del grup tractor. Ferodos de les 
sabates del electrofrè del grup tractor. Finals de carrera en instal·lació de l’espai-forat.  
Paradors electromecànics de parada i canvi de velocitat en instal·lació de l’espaiforat.  
Llums de la il·luminació de l’espai-forat. Guarnicions dels guiadors de guies de cabina i 
contrapès. Contactes elèctrics de seguretat del paracaigudes.”

Llistat d’ascensors municipals, i característiques, en annex de l’informe justificatiu de 
la tramitació incorporat a l’expedient i que es notificarà junt amb aquest acord. 

TERCER. Aprovar l'autorització i disposició de la despesa, de caràcter plurianual,  per 
import de 25.324,31€, 21% d’IVA inclòs, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
que es relacionaran del vigent pressupost municipal, subordinada al crèdit que es 
consigni en els pressupostos dels anys 2022 i 2023, amb el següent desglossament:

De l’1 de juliol al 31 de desembre de 2021 ......... 6.958,48€, 21% IVA exclòs, 
8.419,76€, 21% IVA inclòs.

Dependència 
Municipal

Partida 
pressupostària

Preu 
21% IVA exclòs

Preu 
21% IVA inclòs

Escoles 02.323.21300 2.425,62€ 2.935,00€
Biblioteca 02.3321.21300    808,54€    978,33€
Zona esportiva 02.342.21300 1.958,54€ 2.369,83€
H.P.O. 02.1522.21300    717,93€    868,70€
Pàrquing La Pau 02.133.21300    239,31€    289,57€
C.Les Magnòlies 02.337.21300    808,54€    978,33€

De l’1 de gener a l’31 de desembre de 2022 .......... 9.313,80€, 21% IVA exclòs, 
11.269,70€, 21% IVA inclòs.

Dependència 
Municipal

Partida 
pressupostària

Preu 
21% IVA exclòs

Preu 
21% IVA inclòs

Escoles 02.323.21300 2.794,14€ 3.380,91€
Biblioteca 02.3321.21300    931,38€ 1.126,97€
Zona esportiva 02.342.21300    931,38€ 1.126,97€
H.P.O. 02.1522.21300 2.794,14€ 3.380,91€
Pàrquing La Pau 02.133.21300    931,38€ 1.126,97€
C.Les Magnòlies 02.337.21300    931,38€ 1.126,97€

De l’1 de gener al 30 de juny de 2023 ........... 4.656,90€, 21% IVA exclòs, 5.634,85€, 
21% IVA inclòs.

Dependència 
Municipal

Partida 
pressupostària

Preu 
21% IVA exclòs

Preu 
21% IVA inclòs

Escoles 02.323.21300 1.397,07€ 1.690,45€
Biblioteca 02.3321.21300    465,69€    563,49€
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Zona esportiva 02.342.21300    465,69€    563,48€
H.P.O. 02.1522.21300 1.397,07€ 1.690,45€
Pàrquing La Pau 02.133.21300    465,69€    563,49€
C.Les Magnòlies 02.337.21300    465,69€    563,49€

La forma de pagament pels manteniments serà per trimestre vençut, per la substitució 
dels telèfons de la cabina, els canvis de la GSM i la posada en marxa de l’elevador de 
la piscina, així com els treballs que no estiguin inclosos d’acord amb el punt 2.1 
d’aquest informe, es facturarà un cop feta la feina.

QUART. Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària Ascensores 
ERSCE, SAU, al CCDL (preferentment a través d’EACAT) i a l’ACM (preferentment a 
través d’EACAT) així com a la resta d’interessats que s’escaigui, i donant-li els efectes 
de publicitat que siguin preceptius.

4. Declaració de licitació deserta del contracte de subministrament de portes 
i finestres en tres edificis de titularitat municipal

En data 31 de maig de 2021, La Junta de Govern Local va adoptar l’acord per iniciar 
la tramitació de l’expedient de contractació del subministrament amb instal·lació de 
portes i finestres a tres edificis de titularitat municipal, mitjançant el procediment obert 
simplificat amb tramitació ordinària i no subjecte a regulació harmonitzada, i amb 
presentació de Sobre Digital, convocant el procediment obert simplificat 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 de la seva publicació. La 
convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació 
en data 31 de maig de 2021, essent l’últim dia el 15 de juny de 2021 a les 23.59 
hores. 

Una vegada finalitzat aquest termini cap empresa ha presentat oferta, tal i com es 
desprèn del certificat emès per l’eina Sobre Digital en data 16 de juny de 2021, que 
s’incorpora a l’expedient. Així mateix, des de l’eina Informe de traça del Sobre Digital 
es pot comprovar que cap empresa ha iniciat tràmits per a la presentació d’ofertes.

En conseqüència, procedeix elevar a la Junta de Govern Local, com a òrgan de 
contractació, la proposta per declarar la licitació deserta i per anul·lar l’autorització de 
la despesa per import total màxim de 87.299,53€, 21% d’IVA inclòs, amb el desglòs 
per aplicacions pressupostàries aprovat en el resolen tercer de l’acord d’incoació, i que 
forma part de l’expedient, tal i com se’n desprèn de l’informe emès en data 16 de juny 
de 2021 per la responsable del Servei de Contractació, i que forma part de l’expedient.

Així mateix, procedeix comunicar l’acord de licitació deserta al responsable del 
contracte i redactor del plec tècnic, pel seu coneixement i als efectes oportuns per 
determinar-ne el motiu i, si escau, procedir a una nova licitació.

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. Declarar desert el procediment de licitació del contracte del subministrament 
amb instal·lació de portes i finestres a tres edificis de titularitat municipal, aprovat per 
acord de la Junta de Govern Local de data 31 de maig de 2021, pels motius exposats 
en els antecedents.

SEGON. Anul·lar la despesa autoritzada en el resolent tercer de l’acord d’incoació per 
import màxim de 87.299,53€, 21% d’IVA inclòs, amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries núms. 02.323.63200 i 02.1522.68200 de l’estat de despeses del 
vigent pressupost municipal, atenent el següent desglossament que inclou l’IVA:

 02.323.63200 (Projecte econòmic 2021/2/AJUNT/1/1): 74.776,03€
 02.1522.68200 (Projecte econòmic 2021/2/AJUNT/4/1): 12.523,50€

TERCER. Notificar aquest acord al responsable del contracte pel seu coneixement i als 
efectes oportuns, i publicar-la en el perfil del contractant.

5. Aprovar la despesa per a l’execució dels treballs inclosos dins la prestació 
P6 del contracte per a la gestió integral del servei de l’enllumenat públic.

L'11 de gener de 2013 es va formalitzar el contracte per a la gestió integral del servei 
de l’enllumenat públic i de serveis de consum energètic amb inversió a les instal·lacions 
municipals de Corbera de Llobregat entre l'Ajuntament de Corbera de Llobregat i 
l'empresa Elecnor, SA amb CIF A48027056. Aquest contracte també contemplava la 
realització dels treballs complementaris que es derivessin de l’execució del mateix, 
amb la denominació prestació P6. Al punt 3 de l'Annex I del document de formalització 
del contracte es mostrava una taula amb tots els preus per treballs complementaris 
(P6) reduïts un 30% d'acord amb la baixa oferta per Elecnor, SA per tal d'establir els 
preus definitius de la P6.

El 9 de juliol de 2013, el Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària va aprovar la 
modificació del contracte. Entre d’altres es va acordar introduir els nous preus 
proposats a la llista de la P6 aplicant-los una reducció del 30%, que era la baixa oferta 
per Elecnor, SA pels treballs complementaris.

El 29 de juliol de 2014 el Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària va aprovar una 
modificació del contracte i una actualització dels imports de certes prestacions basant-
se en la finalització de la inversió inicial amb efectes 1 de juliol de 2014.

L'11 de novembre de 2014, el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària, va aprovar la 
modificació del contracte i va aprovar el text refós del plec de clàusules.

El 2 de novembre de 2015 la Junta de Govern Local va acordar aprovar nous preus 
que van passar a formar part de la prestació P6.

El text refós del plec de clàusules defineix que la prestació P6 (Treballs 
complementaris) correspon al desenvolupament de treballs no programats en el propi 
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plec i que s’abonaran en base al quadre de preus ofert per l’adjudicatari. Entre els 
treballs possibles de ser inclosos en aquesta prestació estarien les operacions de 
renovació de la xarxa, remodelació d’instal·lacions obsoletes, treballs de canvi de 
potència, retirada, reposició i desplaçament de punts de llum, instal·lacions 
provisionals, instal·lacions per a festes, noves instal·lacions de petit i mitjà abast, 
reparació d’avaries produïdes per actes vandàlics o fets malintencionats, reparacions 
produïdes per accidents no imputables a l’empresa dels que es desconegui el 
responsable, adequacions de les instal·lacions a normativa, obra civil de les 
reparacions de la garantia total, subministrament i transport de peces de recanvi que 
no estiguin cobertes per la garantia total, etc.

Tot i que el plec defineix la prestació P6 com un paràmetre contractual i tot i que la 
baixa sobre els preus unitaris va ser un criteri de valoració en el procés de licitació, es 
defineix que la naturalesa d’aquesta prestació és independent de les altres i no s’hi 
estableix un import anual per a aquests treballs complementaris. Aquest fet fa que la 
despesa associada a aquests treballs no es trobi prèviament aprovada, i es fa necessari 
que anualment s’aprovi la despesa que es destinarà a l’execució d’aquesta prestació, 
que haurà de ser efectuada per l’empresa adjudicatària Elecnor, SA, atès que porta 
causa de l’adjudicació del contracte de gestió integral del servei de l’enllumenat públic 
i de serveis de consum energètic amb inversió a les instal·lacions del municipi de 
Corbera de Llobregat, per tal que es pugui aprovar la despesa referent a les 
certificacions de la prestació P6 (treballs complementaris). 

En el mateix sentit, és necessari efectuar les accions oportunes per legalitzar 1 quadre 
de l’enllumenat públic, el situat al Parc de les Palmeres. El procediment per a legalitzar-
lo seria mitjançant l’acolliment a la instrucció 1/2015, de 12 de març, de la Direcció 
General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, amb un projecte tècnic, la revisió 
documental per part d’un organisme de control i amb la inspecció reglamentària de 
baixa tensió i realització d’acta d’inspecció. A la clàusula 2.9 del plec de prescripcions 
tècniques d’aquest contracte, s’estableix que serà l’empresa adjudicatària la 
responsable de presentar l’estudi amb les necessitats per a la legalització d’aquelles 
instal·lacions que no ho estiguin, tot i no establir-hi un import anual per a aquests 
treballs complementaris. Per tant, procedeix aprovar-ne la despesa, per tal de donar 
compliment a la instrucció 1/2015, pel quadre de l’enllumenat públic que cal legalitzar, 
i que serà executat per l’empresa adjudicatària qui, una vegada s’hagi finalitzat el 
procediment de legalització, haurà de fer-se càrrec de les inspeccions periòdiques 
successives del quadre.

El tècnic municipal responsable del contracte, ha emès informe en data 11 de juny de 
2021, que forma part de l’expedient i on s’estableix que, tenint en compte les 
actuacions realitzades els anys anteriors i les previsions a executar enguany, l’import 
màxim per a actuacions a realitzar quan a la prestació P6, amb efectes des de la data 
d’aprovació de la present resolució i fins al 31 de desembre de 2021, és de 
102.265,23€ (IVA inclòs), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 13.165.61900 
(Inversions Millores enllumenat públic i projectes econòmics 2018/2/AJUNT/23/1 de 
2.265,23€ i 2021/2/AJUNT/17/1 de 100.000,00€).
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Quant a l’import màxim per a legalització del quadre elèctric, l’estableix en 19.000€ 
(IVA inclòs) i amb càrrec a l’aplicació pressupostària 13.165.22798 (Legalitzacions 
enllumenat públic i quadres elèctrics).

Així mateix, l’informe emès inclou, en Annex I, els preus unitaris actuals de la P6, que 
són els preus originals i els introduïts durant la inversió inicial amb la baixa del 30% 
aplicada i els preus introduïts posteriorment, i en Annex II s’inclouen els pressupostos 
previstos per l’actuació a realitzar amb els diners disponibles per a aquesta inversió 
de legalització, que és la reparació dels defectes, condicionament del quadre existent 
i les legalitzacions necessàries del quadre del Parc de les Palmeres.

La secretària general de l’Ajuntament ha emès informe al respecte que queda 
incorporat a l’expedient.

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

PRIMER. Aprovar la despesa per a l’execució dels treballs inclosos dins la prestació 
P6 del contracte per a la gestió integral del servei de l’enllumenat públic i de serveis 
de consum energètic amb inversió a les instal·lacions municipals, en favor de l’empresa 
Elecnor, SA amb CIF A48027056, en base a l’indicat en la part expositiva, per import 
màxim de 102.265,23€ (IVA inclòs), amb data d’inici a comptar de l’aprovació de la 
present resolució i fins al 31 de desembre de 2021.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import màxim de 102.265,23€, que inclou 
el 21% d’IVA, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 13.165.61900 (Inversions 
Millores enllumenat públic i projectes econòmics 2018/2/AJUNT/23/1 de 2.265,23€ i 
2021/2/AJUNT/17/1 de 100.000,00€).

TERCER. Aprovar la despesa per a l’execució dels treballs de legalització del quadre 
elèctric del Parc de les Palmeres, dins del contracte per a la gestió integral del servei 
de l’enllumenat públic i de serveis de consum energètic amb inversió a les instal·lacions 
municipals, en favor de l’empresa Elecnor, SA amb CIF A48027056, en base a l’indicat 
en la part expositiva, per import màxim de 19.000,00€ (IVA inclòs), amb data d’inici 
a comptar de l’aprovació de la present resolució i fins al 31 de desembre de 2021.

QUART. Autoritzar i disposar la despesa per import màxim de 19.000,00€, que inclou 
el 21% d’IVA, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 13.165.22798 (Legalitzacions 
enllumenat públic i quadres elèctrics).

CINQUÈ. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària per al seu coneixement 
i als efectes que corresponguin.

6. Adjudicació del contracte dels serveis de prevenció de riscos laborals aliè 
a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.
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En data 31 de maig de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient i la 
incoació de la licitació per a la contractació de serveis de prevenció de riscos laborals 
aliè a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, mitjançant el procediment obert 
simplificat abreujat, amb tramitació ordinària no subjecte a regulació harmonitzada, 
així com els plecs reguladors, amb un import màxim de 3.265,00€, 21% d’IVA exclòs, 
per a la totalitat de la durada del contracte, establint un preu màxim de 26.961,60€, 
IVA exclòs, dels quals 13.761,60€ cal aplicar el 21% d’IVA, i 13.200€ són exempts 
d’IVA per correspondre al previst quant a reconeixements mèdics, per a la totalitat de 
la durada inicial del contracte, establint un preu màxim per reconeixement mèdic 
efectivament realitzat de 60€, exempt d’IVA, i amb una estimació de 110 
reconeixements anuals. La durada del contracte es va establir des de la data 
d’adjudicació i per un període de dos anys, amb possibilitat de pròrroga, i establint 
com a data prevista d’inici l’1 de juliol de 2021.

La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació 
en data 31 de maig de 2021, amb un període de deu (10) dies hàbils per a presentar 
ofertes, essent l’últim dia el 14 de juny de 2021 a les 23.59 hores. 

Dins el període de presentació quatre (4) empreses han presentat proposició, GESEME 
1996 SL amb CIF B61193124 i registre d’entrada 2021/6671, de 14 de juny a les 
12:57; VALORA PREVENCION SL amb CIF B97673453 i registre d’entrada E/000224-
2021, de 14 de juny a les 13:08; Serviprein, Sociedad de Prevención, SL amb CIF 
B64171895 i registre d’entrada 2021/6673, de 14 de juny a les 13:11; i MUNBY 2004 
SL amb CIF B63582738 i registre d’entrada E/000226-2021, de 14 de juny a les 18:15.

En data 21 de juny de 2021 es va signar l’acta d’obertura dels sobres únics digitals de 
les empreses presentades a la licitació, amb el resultat que consta a l’acta publicada 
al perfil del contractant, i de la que 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 Serviprein, Sociedad de Prevención, SL amb CIF B64171895, en 
haver obtingut una puntuació total de 95,84 punts, no sobrepassar l’import ofert el 
de licitació en cap concepte, 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 20.441,00€, IVA exclòs, dels quals 10.241€ corresponen als 
reconeixements mèdics i són exempts d’IVA amb preu unitari de 46,55€. 

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

PRIMER. Adjudicar el contracte de serveis de prevenció de riscos laborals aliè a 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, a l’empresa Serviprein, Sociedad de Prevención, 
SL amb CIF B64171895, per import màxim de 20.441,00€, IVA exclòs, dels quals 
10.241€ corresponen als reconeixements mèdics i són exempts d’IVA amb preu unitari 
de 46,55€, per a la totalitat de la durada inicial del contracte, amb una estimació de 
110 reconeixements anuals, sense que aquest últim suposi un compromís per part de 
l’Ajuntament de consumir la totalitat dels reconeixements mèdics possibles, ni en 
conseqüència, d’abonar el preu màxim del contracte. L’adjudicació es realitzarà amb 
subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars, el Plec de Prescripcions 
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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 l’1 de juliol de 2021 i per un període 
de dos anys, i podrà ésser prorrogat abans de la seva finalització per un màxim de dos 
anys més, essent obligatori per l’empresa adjudicatària, sempre i quan la pròrroga es 
comuniqui amb una antelació mínima de dos mesos. La pròrroga s’adoptarà amb les 
mateixes característiques tècniques i econòmiques fixades en els plecs que regulen la 
contractació de la durada inicial. 

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 7.268,54€ amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries 05.920.22701 i 05.920.22702 de l’estat de 
despeses del pressupost municipal vigent, subordinades al crèdit que es consigni en 
els pressupostos dels exercicis 2022 i 2023, atenent el següent desglossament:

 Exercici 2021: 2.556,86€: 

05.920.22701 .................. 1.077,36€ 
05.920.22702 .................. 1.479,50€ 

 Exercici 2022: 3.634,27€ 

05.920.22701 .................. 2.154,77€ 
05.920.22702 .................. 1.479,50€ 

 Exercici 2023: 1.077,41€

05.920.22701 .................. 1.077,41€

QUART. Disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import màxim de 22.583,00€ 
IVA inclòs, que es finançarà amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
05.920.22701 i 05.920.22702 de l’estat de despeses del pressupost municipal vigent, 
subordinades al crèdit que es consigni en els pressupostos dels exercicis 2022 i 2023, 
atenent el següent desglossament que inclou l’IVA:

 Exercici 2021: màxim de 8.206,00€ essent necessari disposar de crèdit per 
vinculació en ambdues aplicacions: 

05.920.22701 .................. 3.085,50€
05.920.22702 .................. 5.120,50€

 Exercici 2022: màxim de 11.291,50€

05.920.22701 .................. 6.171,00€
05.920.22702 .................. 5.120,50€

 Exercici 2023: 3.085,50€
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05.920.22701 .................. 3.085,50€

El desglossament s’ha calculat en funció de les previsions del plec tècnic quant a 
reconeixements mèdics a realitzar en cada anualitat.

CINQUÈ. La facturació es presentarà amb periodicitat mensual, a més vençut i haurà 
de constar l’import mensual quant als conceptes de l’àmbit d’activitats tècniques i 
l’àmbit de vigilància de la salut documental, així com el número de reconeixements 
mèdics efectivament executats en el període de facturació, amb el seu import unitari 
resultant de l’oferta presentada. 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.

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

7. Adhesió a l’acord marc del contracte del subministrament d’energia 
elèctrica i baixa tensió de l'Associació catalana de Municipis.

Antecedents

El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva 
de data 1 d’octubre de 2020, i prèvia tramitació del corresponent procediment 
administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives 
particulars i prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència del CCDL 
de data 22 de juny de 2020 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, la selecció 
de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya (Expedient 2019.03), d’acord amb el següent detall d’empreses 
seleccionades:

ENDESA ENERGIA, SAU: Lots 1, 2 i 3. 
NEXUS ENERGIA, SA: Lots 1, 2 i 3. 
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA: Lots 1,2 i 3.
IBERDROLA CLIENTES, SAU: Lots 1, 2 i 3. 
ENDESA ENERGÍA RENOVABLE, SL: Lots 4, 5, 6 i 7.
ELECTRA CALDENSE ENERGIA, SA”: Lots 4, 5, 6 i 7.
IBERDROLA SERVICIOS ENERGÈTICOS, SA: Lots 4, 5, 6 i 7.
HIDOELÉCTRICA DEL VALIRA, SA: Lot 6.
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En data 6 de novembre de 2020, un cop notificat l’acord esmentat a l’apartat anterior 
a totes les empreses licitadores, i havent transcorregut el termini legalment establert 
per a la interposició de recurs especial en matèria de contractació, es va procedir a 
formalitzar l’Acord marc en qüestió amb les empreses seleccionades, abans 
relacionades.

Posteriorment, en data 12 de novembre de 2020, la Presidència d’aquest Consorci va 
adoptar la Resolució núm. 68/2020 per la que es resolgué, entre d’altres, aprovar 
l’expedient de contractació i el corresponent plec de clàusules administratives 
particulars del procediment amb número de referència 2019.03.D01, per a 
l’adjudicació dels lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica 
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient núm. 2019.03), 
mitjançant el procediment de subhasta electrònica entre les empreses seleccionades 
en l’Acord marc del que deriva. Prèvia tramitació del corresponent procediment 
administratiu seleccionades i va adjudicar els lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc a favor de 
l’empresa que va obtenir el millor preu en les  subhastes electròniques, d’acord amb 
la fórmula i les taules de preus de sortida i valors del percentatge sobre el consum 
total anual per tarifa i període, previstos en el PCAP d’aplicació, de la que en resultà 
adjudicatària l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU pel que fa als lots 1 i 2 i l’empresa 
IBERDROLA CLIENTES SAU pel lot 3. 

En data 8 de gener de 2021, es van formalitzar, entre el CCDL i les empreses 
adjudicatàries dels lots 1, 2 i 3, el corresponent contracte de subministrament elèctric, 
licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior. 

En data 30 de juny de 2021 finalitza l’adhesió de l’ajuntament de Corbera de Llobregat 
a la pròrroga excepcional del contracte derivat (Exp. 2015.05 D02) de l’Acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2015.05 D02), Lot 1 Baixa Tensió (BT) per a totes les dependències municipals que 
utilitzen aquest tipus d’energia, amb l’empresa Endesa Energia, SAU.

Atès que l’ACM, a través del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) té 
adjudicat l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03), 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.

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. 

Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc.
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Article 153 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius 
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents 
contractuals.

Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques aprovats per 
Resolució de Presidència núm. 30/2020, de 22 de juny de 2020 i publicats al perfil de 
contractant de l’entitat,  que regeixen l’Acord marc de subministrament d’energia 
elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03).

Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència 
núm. 68/2020, de 12 de novembre de 2020 i publicats al perfil de contactant de 
l’entitat que regeixen el procediment derivat de l'Acord marc de subministrament 
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03 
D01).

Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents 
concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i 
competències de les entitats locals o articles aplicables de Llei d’organització comarcal.

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

PRIMER. Disposar l’adhesió del Ajuntament de Corbera de Llobregat al contracte 
2019.03-D1 de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a 
les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03), per una durada de dotze mesos, a 
partir de l'1 de juliol de 2021, període que es podrà prorrogar per tres períodes més 
de 12 mesos cadascun.

SEGON. Aprovar la contractació del subministrament d’energia elèctrica dels punts de 
subministrament (CUPS) de titularitat del Ajuntament de Corbera de Llobregat, 
ordenats per lot, que s’inclouen al contracte:

LOT 1. CUPS del Lot 1 Baixa tensió de menys de 15 kW adjudicat a ENDESA ENERGIA 
SAU

Núm. Adreça subministrament CUPS Tarifa 
(*)

1 Ca la Badia, Anselm Clavé, 6 ES0031405842609001YS0F 2.0A

2 Vinaters L'Amunt (Quadre 1) ES0031405729528001JX0F 20DHA

3 Pessebre vivent (Canigó, 41 bxs) ES0031405843192001PB0F 2.0A
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4 Antic Hospital de Peregrins: Major, 16 bxsES0031405483172001YT0F 2.0A

5 La Pau (Quadre 3) ES0031405483106001BX0F 20DHA

6 Abad Escarré (Quadre 5) ES0031405690702001BB0F 20DHA
7 Andreu Cerdà darrera l'estanc (Quadre 4) ES0031405482989001FB0F 20DHA

8 Jaume Balmes - La Pau (Quadre 6) ES0031408466833001GF0F 20DHA

9 Casanova-Progrés (Quadre 7) ES0031405483474001AX0F 20DHA

10 Font Vella (Quadre 8) ES0031405483075001CZ0F 20DHA

11 C/del Carme, 7 (Quadre 9) Parc de les 
palmeres ES0031405483141001SG0F 20DHA

12 La Pau, 1 (Antiga Escola de Música) ES0031405483095002QM0F 2.1A

13 Corbera Park - C Esport (Quadre 11) ES0031405848570001QJ0F 20DHA

14 Les Parretes (C/ Perellada Quadre 12) ES0031408200959001LG0F 20DHA

15 Creuament la Palmera (Quadre 14) ES0031405903875001TH0F 20DHA

16 Camí Ral Sant Xavier (Quadre 15) ES0031405904364001DS0F 20DHA

17 Jaume Balmes, 3 bx. (Àrea de la dona) ES0031405483096001JS0F 2.0A

18 Av. Roma, s/n (Local Social Can Llopard) ES0031405909548001TE0F 2.0A

19 El Mirador: Aldebarà-Andròmeda (Quadre 
20) ES0031405904746001NP0F 20DHA

20 Cases Pairals 1: Av Cases Pairals (Quadre 
21) ES0031405873908001ZV0F 20DHA

21 Sant Antoni, 5 Elevador escombraries ES0031405837197001SF0F 2.0A

22 Cases Pairals 2: Mare de Deu de Lourdes 
S/N final carrer (Quadre 23) ES0031405873906001LH0F 20DHA

23 Camí Fàbrica, 3 (Local Social Can Palet) ES0031408084748001FT0F 2.0A

24 Can Moriscot (Quadre 26) ES0031405944784001QE0F 20DHA

25 Creu Sussalba 1: Ctra. Corbera, 20 
(Quadre 27) ES0031405934909001XA0F 20DHA

26 Passatge piscina, 2 Local (Speleocorb) ES0031405483472012PE0F 2.0A

27 C/ Sant Antoni, 30 (Mòduls biblioteca) ES0031408312302001WG0F 2.1A

28 Els Carsos, Manuel Ibáñez (Quadre 29) ES0031405948263001YL0F 20DHA

29 Can Llopard 1: Av. Roma, 1 (Quadre 30) ES0031405848698001SH0F 20DHA

30 Can Llopard 2: C/ Cactus, 37 (Quadre 31) ES0031405848701001PM0F 20DHA

31 Jaume Balmes 7, Local 4 (Jutjat de pau) ES0031405483099015YQ0F 2.0A

32 Can Planes Sud: C/Pujada - C/Baixada 
(Quadre 32) ES0031408041737001RN0F 20DHA

33 Mestre Regull, 7 (Quadre 33) ES0031408035667001JB0F 20DHA

34 Can Palet (Quadre 34) ES0031408049622001NZ0F 20DHA

35 Bombament Pere Pubill Calaf ES0031408438031001RX0F 2.0A
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36 Josep Rodrigo Puig, entrada pessebre 
(Quadre 36) ES0031408223770001HH0F 20DHA

37 Creu de l'Aregall 1: C/ Mestral (Quadre 37)ES0031408150892001MW0F 20DHA

38 Creu de l'Aregall 2: C/ Montseny, 52 
(Quadre 38) ES0031408150897001SB0F 20DHA

39 Creu de l'Aregall 3: C/ Segre, 2 (Quadre 
39) ES0031408150899001XX0F 20DHA

40 Països Catalans (Quadre 41) ES0031408302458001DG0F 20DHA

41 Enllumenat exterior HPO (Bloc B) 
Casanova 26 ES0031408383288001AT0F 20DHA

42 Joaquim Ruyra (Quadre 43) ES0031408332324001LK0F 20DHA

43 Pau Casals, 15 (Quadre 44) ES0031408340825001HZ0F 20DHA

44 C/ Major,2 (Quadre 45) ES0031408364935001PB0F 20DHA

45 C/ Canigó, 1 (Quadre 46) ES0031408364939001KD0F 20DHA

46 C/ Casanova 45 (Quadre 47) ES0031408390124001ZD0F 20DHA

47 Ca N'Armengol 3: C/ Joan Miró, 2 (Parc 
Urbà) (Quadre 48) ES0031408412995001TQ0F 20DHA

48 Ca N'Armengol 1: Cervantes-Séneca 
(Quadre 49) ES0031408412982001XB0F 20DHA

49 ca N'Armengol 4: C/ Ribera, 2 amb C/ Unió 
(Quadre 50) ES0031408413002001YR0F 20DHA

50 Sant Salvador, 2 (Quadre 51) ES0031408292240001QF0F 20DHA

51 Can Rigol 1: Plaça de Can Rigol 144 
(Quadre 52) ES0031408421819001NC0F 20DHA

52 Can Rigol 2: C/Igualada al costat de la ET 
(Quadre 53) ES0031408421821001FL0F 20DHA

53 Can Coll 1: Sant Andreu 212- C/ Mozart- 
(Quadre 54) ES0031408413015001LY0F 20DHA

54 Ca N'Armengol 2: C/Antonio Machado 
(Quadre 55) ES0031408412993001MV0F 20DHA

55 Av. Pins (Quadre 56) Camí escolar ES0031408449290001ZG0F 20DHA

56 Sant Salvador, 25 (Quadre 57) Biblioteca 
Can Baró ES0031405837208001XJ0F 20DHA

57 Can Coll 2: C/ Can Moriscot - C/ Wagner 
(Quadre 58) ES0031408468955001NG0F 20DHA

58 Pont Can Rafel - Av Catalunya (Quadre 2) ES0031405733731001VJ0F 20DHA

59 Plaça Mil·lenari (Quadre 10) ES0031405483308001PR0F 20DHA

60 Font Vella - Trull (Quadre 13) ES0031405872314001DD0F 20DHA

61 Sta. Maria de l'Avall 4 (C/8 - C/14) 
(Quadre 16) ES0031405892097001PL0F 20DHA

62 Sta. Maria de l'Avall 3 (C/ 17 - C/8) 
(Quadre 17) ES0031405892098001YF0F 20DHA
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63 Sta. Maria de l'Avall 1 (C/ 5 - C/14) 
(Quadre 18) ES0031405892099001AH0F 20DHA

64 Sta. Maria de l'Avall 2(C/17 - C/4) (Quadre 
19) ES0031405892096001BP0F 20DHA

65 Cases Pairals 3: Mare de Deu de Lourdes, 
62 (Quadre 22) ES0031405873907001VY0F 20DHA

66 Ptge. Esglèsia Sant Antoni (Quadre 24) ES0031405938449001FG0F 20DHA

67 Creu Nova (C/ Priorat) (Quadre 25) ES0031405874543001TX0F 20DHA

68 Creu Sussalba 2: C/ del Torrent, 10 
(Quadre 28) ES0031405934920001MD0F 20DHA

69 Creu de l'Aregall 4: C/ Alzina, 55 (Quadre 
40) ES0031408150933001QQ0F 20DHA

70 Pere Calders (Quadre 42) ES0031408332322001RE0F 20DHA

71 DEL GREGAL 0, POLIGONO S/N 2, LA 
CREU DE L'AREGALL, 8757, BARCELONA ES0031405847894001LY0F 20DHA

72
CASANOVA 47, LOC, CORBERA DE 
LLOBREGAT, 8757, CORBERA DE 
LLOBREGAT, BARCELONA 

 ES0031405901729002FB0F 2.1A

73 ROURE 0, ESQUINA, BOMBEO, CORBERA 
DE LLOBREGAT, 8757, BARCELONA ES0031408531177001XN0F 2.0A

74 CASANOVA 26, ESC.C, LOC-2, CORBERA 
DE LLOBREGAT, 8757, BARCELONA ES0031408383290015KJ0F 20DHA

CUPS de les tarifes següents: 2.0A, 2.0DHA, 2.0DHS, 2.1A, 2.1DHA i 2.1DHS

LOT 2. CUPS del Lot 2 Baixa tensió de mes de 15 kW adjudicat a ENDESA ENERGIA SAU

Núm. Ens Local (AJUNTAMENT DE CORBERA DE 
LLOBREGAT)/Adreça subministrament CUPS Tarifa 

(*)

1
EUROPA 0, S/N BOMBEO, CORBERA DE 
LLOBREGAT, 8757, BARCELONA ES0031408561323001MG0F 3.0A

2 Casal Gent Gran (Les magnòlies) Progrés, 1 ES0031405483475001TK0F 3.0A

3 Serveis Tècnics: Jaume Balmes ES0031405483090001MH0F 3.0A

4 C/ La Pau, 5 (Ajuntament) ES0031405483109001AC0F 3.0A

5 La Pau, 1 (Policia Local) ES0031405483107001PK0F 3.0A

6 Sant Jordi, 27 (CEIP Jaume Balmes) ES0031405483374001WZ0F 3.0A

7 Pl. països catalans, s/n (Pavelló) ES0031405884532001HH0F 3.0A

8 Pl. països catalans, s/n (Camp futbol) ES0031405869014001MA0F 3.0A

9
Sta. Maria de l'Avall 3 (C/ 17 - C/8) (Quadre 
17)

10 Alderarà (CEIP Puig d'Agulles) ES0031405929781001SZ0F 3.0A

11 Empordà, 2 (CEIP El Corb) ES0031408183306001FX0F 3.0A

12 Pl. Països catalans s/n (Piscina + pistes) ES0031408180300001CH0F 3.0A
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13 Jaume Balmes, 3 Mòduls Prefabr. Oficina ES0031408305871001GB0F 3.0A

14
Escola Bressol (El petit corb) (C/ 
Casanova,28) ES0031408298634001SF0F 3.0A

15 Pere Calders, 2 (CEIP Cau de la Guineu) ES0031408405756001QJ0F 3.0A

16 Aparcament La Pau, 50 ES0031408287919001XV0F 3.0A

17 Bombament Pere Pubill Calaf ES0031408438031001RX0F 2.1A

18 Bombament C/ Ripoll ES0031408167842001HZ0F 3.0A

19
Casanova 26, Esc C, Local (Nova Escola de 
Musica) ES0031408383290001CE0F 3.0A

20 Serveis comuns HPO Bloc A Casanova 26 ES0031408383287002MJ0F 3.0A

21 Serveis comuns HPO Bloc B Casanova 26 ES0031408383288003AW0F 3.0A

22 Serveis comuns HPO Bloc C Casanova 26 ES0031408383290002KT0F 3.0A

23 Lluis Millet, 13 Coworking ES0031408571499001BE0F 3.0 A

24 Sant Salvador, 25 (Nova Biblioteca) ES0031408418432001KT0F 3.0A

CUPS de la tarifa 3.0A

S’envia com a documentació annexa la relació de CUPS (documents Excel) que inclou 
totes les CUPS anteriorment relacionades a efectes d’evitar errades de transcripció. 

Així mateix, s’envia com a documentació annexa el formulari de dades (document 
Word) que inclou les dades del titular, les dades de contacte del receptor de les 
factures elèctriques i les dades de pagament.

Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes són en tot moment les 
publicades a la pàgina web de l’ACM que deriven de les actualitzacions previstes en 
els plecs dels preus resultants de les subhastes realitzades el 24 de novembre de 2020.

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 24 
del Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2019.03 
D1).

Els preus del terme de potència, d’acord amb el que estableixen els plecs, són fixats 
per la regulació vigent.  

TERCER. Aprovar la despesa estimada en import de 223.971,28€ pel període de 
vigència del contracte, amb càrrec a les partides pressupostàries 13.165.22100, 
02.323.22100, 02.326.22100, 02.337.22100, 02.1522.22100, 02.231.22100, 
02.3321.22100, 02.342.22100, 02.160.22100, 02.231.22100, 02.337.22100 i 
02.136.22100.

QUART. Notificar aquest acord a l’empresa Endesa Energia, SAU, empresa 
adjudicatària de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica, tot donant-li els 
efectes de publicitat que siguin preceptius.
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CINQUÈ. Notificar l’adopció d’aquest acord al CCDL (preferentment a través d’EACAT) 
i a l’ACM (preferentment a través d’EACAT), així com a la resta d’interessats que 
s’escaigui, i donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.

8. 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.
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