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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 6 d’abril 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 29 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.

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:

- 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 i Mercè Rocas i Rubio, 
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.

RECURSOS HUMANS 

2. Aprovació bases reguladores del procés selectiu per a la constitució d’una 
borsa de treball d'arquitecte superior.

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

Codi Segur de Validació 43deb16234aa4bccae002dabf45b0739001
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Vist que el lloc de treball d’arquitecte superior es tracta d'un lloc de treball bàsic a 
l'Ajuntament, necessari per al funcionament de serveis municipals, la manca del qual 
podria suposar un perjudici per a l'Ajuntament i per a la ciutadania.

Vista la necessitat de constitució d'una borsa d’arquitecte superior que permeti cobrir 
vacants quan no sigui possible la cobertura amb caràcter fix, així com cobrir de forma 
àgil els períodes de vacances, baixes, permisos, llicències i altres necessitats 
circumstancials del servei, es fa del tot imprescindible l’elaboració d’unes bases i l’inici 
del procés selectiu corresponent.

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

La regidora de recursos humans, ha emès provisió en la que s’estableix la necessitat 
de que es redactin les bases per a convocar una borsa de treball per tal de cobrir, 
mitjançant contracte laboral interí d’acord amb el lloc de treball a proveir, possibles 
necessitats i/o suplències del personal de la plantilla inclosos en aquesta categoria.

La Cap del Servei de recursos humans ha emès informe al respecte.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Recursos humans i ocupació proposa a la 
Junta de Govern Local  i en virtut de les competències delegades per l’Alcaldia en el 
decret 1250/2019 de 18 de juny, es proposen els següents:

ACORDS

PRIMER: APROVAR les bases reguladores de la convocatòria del procés selectiu per a 
de la constitució d’una borsa de treball d’arquitecte/a superior, grup de classificació A, 
subgrup A1.

SEGON: OBRIR la convocatòria pública atorgant a les persones interessades un termini 
de 20 dies hàbils per a la presentació de sol·licituds de participació a comptar des del 
dia següent a la publicació en el BOPB, i que seran publicades a la web municipal i a 
l’e-tauler.

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

CULTURA

3. Aprovació subvenció i conveni amb l’Associació Sons Corbera per activitats 
any 2020.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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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 
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 
33.334.48909, una a favor de l’entitat Associació Sons Corbera, per import de 6.000€, 
per al foment de la promoció i difusió de les activitats culturals a Corbera i de la 
participació i l’associacionisme.

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’Associació Sons corbera amb CIF: G66857848, per SOL_ENTRA_2021_657, 660 i 
661, de data 21 de gener, ha presentat la sol·licitud de subvenció de 6.000€,  
consignada nominativament al pressupost per a l’exercici 2020, així com la 
documentació de la justificació corresponent. 

Des de l’Àrea de Cultura, s' ha emès en data16 de març de 2021, un informe de 
conformitat amb la documentació administrativa presentada per l'entitat Associació 
Sons corbera, especificant que s’ha justificat correctament la realització de les 
activitats culturals de  dita entitat, dutes a terme durant l’any 2020, i subjectes a la 
subvenció que ara ens ocupa, per la quantitat de 10.573,35€.

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

ACORDS

PRIMER. Aprovar la minuta del Conveni regulador entre l’Ajuntament i l’Associació 
Sons Corbera per tal de fomentar la realització de les activitats culturals a Corbera que 
es van dur a terme durant l’any 2020.

SEGON. Aprovar l'atorgament d'una subvenció per concessió directa a favor de 
l’Associació Sons Corbera, amb CIF: G66857848, per import de 6.000€ destinada
al finançament de les activitats culturals realitzades per aquesta entitat, durant l’any 
2020.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l'entitat Associació Sons Corbera, amb NIF: 
G66857848, per import de 6.000€, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
33.334.48909 del vigent pressupost municipal.

QUART. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Associació Sons 
Corbera, amb NIF: G66857848, per import de 6.000€, destinada a finançar les 
activitats realitzades durant el 2020.

CINQUÈ.  Reconèixer l’obligació de la despesa de la subvenció atorgada a favor  de 
l’entitat Associació Sons Corbera, amb NIF: G66857848, per import de 6.000€, amb 
càrrec a l'aplicació pressupostària 33.334.48909 del vigent pressupost municipal, i 
procedir al seu pagament un cop subscrit el conveni regulador.

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

SETÈ. Notificar aquesta Resolució als interessats als efectes escaients. 
   

4. Aprovació subvenció i conveni amb l’Associació Pessebre Vivent   Amics de 
Corbera per activitats any 2020.

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 
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 
33.334.48912, una a favor de l’entitat Associació Pessebre Vivent Amics de Corbera, 
per import de 12.000€, per al foment de la promoció i difusió de les activitats culturals 
a Corbera i de la participació i l’associacionisme.

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 Associació Pessebre Vivent Amics de Corbera amb CIF:G59732610, per 
SOL_ENTRA_2021_1942, de data 22 de febrer, ha presentat la sol·licitud de subvenció 
de 12.000€,  consignada nominativament al pressupost per a l’exercici 2021, així com 
la documentació de la justificació corresponent. 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Des de l’Àrea de Cultura, s' ha emès en data 23 de març de 2021, un informe de 
conformitat amb la documentació administrativa presentada per l'entitat Associació 
Pessebre Vivent Amics de Corbera, específicant que s’ha justificat correctament la 
realització de les activitats culturals, realitzades per dita entitat durant l’any 2020, i 
subjectes a la subvenció que ara ens ocupa, per la quantitat de 12.051,43€, IVA 
exclòs.

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

ACORDS

PRIMER. Aprovar la minuta del Conveni regulador entre l’Ajuntament i l’Associació 
Pessebre Vivent Amics de Corbera, per tal de fomentar la realització de les activitats 
culturals a Corbera durant l’any 2020.

SEGON. Aprovar l'atorgament d'una subvenció per concessió directa a favor de 
l’Associació Pessebre Vivent Amics de Corbera, amb CIF:G59732610, per import de 
12.000€ destinada a finançar la programació d’aquesta entitat, corresponent a les 
activitats desenvolupades a l’any 2020.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l'entitat Associació Pessebre Vivent Amics 
de Corbera, amb CIF:G59732610, per import de 12.000€, amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 33.334.48912 del vigent pressupost municipal.

QUART. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Associació Pessebre 
Vivent Amics de Corbera, amb CIF:G59732610, per import de 12.000€, destinada a 
finançar les activitats realitzades durant el 2020.

CINQUÈ.  Reconèixer l’obligació de la despesa de la subvenció atorgada a favor  de 
l’entitat Associació Pessebre Vivent Amics de Corbera, amb CIF:G59732610, per 
import de 12.000€, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 33.334.48912 del vigent 
pressupost municipal, i procedir al seu pagament un cop subscrit el conveni regulador.

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

SETÈ. Notificar aquesta Resolució als interessats als efectes escaients. 

El tercer tinent d’alcaldessa Víctor González i Julián, s’absté de participar en la 
deliberació i en la votació d’aquest assumpte per ser vocal de la Junta de l’Associació 
Pessebre Vivent Amics de Corbera.

   
ALCALDIA

5. Aprovació liquidació relativa a l'actuació Desenvolupament urbanístic de la 
Urbanització Bonrepòs.

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

Codi Segur de Validació 43deb16234aa4bccae002dabf45b0739001
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En data 6 de febrer de 2019 l’Ajuntament de Corbera de Llobregat va sol·licitar a la 
Diputació de Barcelona el recurs d’Estratègies i instruments urbanístics per a 
urbanitzacions amb dèficits, per a la redacció d’un document de diagnosi urbanística a 
la unitat d’actuació el Bonrepòs.

La Junta de Govern Local de la Diputació l’11 d’abril de 2019 va resoldre concedir a 
l’Ajuntament de Corbera el recurs tècnic següent:

Amb cofinançament per part de l’ens destinatari:

Actuació/ Núm. 
Registre PMT/Codi 
XGL

Aportació 
TOTAL 
estimada 
Diputació

Aportació 
TOTAL 
estimada 
ens local

COST 
TOTAL 
ESTIMAT

Aportació 
estimada 
Diputació 
2019

Aportació 
estimada 
Diputació 
2020

Aportació 
estimada 
ens local 
2019

Aportació 
estimada 
ens local 
2020

Desenvolupament 
urbanístic de la 
Urbanització 
Bonrepòs/1940011604/ 
19/Y/267790 14.400,00 1.600 16.000 8.640 5760 960 640

Recurs: Estratègies i instruments urbanístics per a urbanitzacions amb dèficits

El punt sisè de l’acord determina que l’ens destinatari ha d’aportar l’import 
corresponent al percentatge de finançament que li resulti d’aplicació, en funció del 
número d’habitants del municipi i amb les condicions de concertació establertes al 
Catàleg, de conformitat amb l’import d’adjudicació que es correspon al percentatge 
assumit per l’ens.
   
Les condicions d’execució i justificació del recurs estableixen, respecte del 
cofinançament, que el cost dels honoraris professionals de l’actuació serà cofinançat 
per l’ens local en un 10 % (en el tram de 5.001 a 20.000 habitants)

En data 26 de novembre de 2020 la Diputació de Barcelona notifica que l’assistència 
ha estat realitzada per GMG PLANS I PROJECTES, SLP amb un cost de 15.972,-€. I en 
data 12 de febrer de 2021 presenten un escrit sol·licitant la liquidació del deute per 
import de 1.597,20 € corresponent al 10 per cent del cost total del projecte.

En data 26/11/2020 l’ajuntament ha manifestat a la Diputació de Barcelona la 
conformitat amb el treball recepcionat.

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

ACORDS

PRIMER.  Donar la conformitat a la liquidació presentada per la Diputació de Barcelona 
núm. 2021/01433 pels treballs de “Desenvolupament urbanístic de la urbanització 
Bonrepòs,  en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs locals de l’any 2019.

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

Codi Segur de Validació 43deb16234aa4bccae002dabf45b0739001
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SEGON. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament a la 
Diputació de Barcelona de l’import de // 1.597,20 €// corresponent al 10% del cost 
total del projecte, amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 1015122706 del vigent 
pressupost municipal.
   

CONTRACTACIÓ

6. Incoació contracte subministrament gas propà per donar servei a la cuina 
de l’Escola Puig d'Agulles.

L’Ajuntament ha de garantir els serveis i subministraments bàsics dels centres 
educatius públics d’educació infantil i primària. En aquest sentit és necessari adquirir 
la quantitat necessària de combustible gas propà per garantir el servei de cuina per 
tot l’any 2021 a l’escola Puig d’Agulles, atès que és el tipus de combustible utilitzat en 
aquesta instal·lació. Així mateix i per garantir la màxima seguretat i un òptim 
funcionament del servei, és necessari realitzar un manteniment anual de la instal·lació. 

L’enginyer municipal ha emès informe de data 5 de març de 2021 on, un cop efectuada 
la negociació i en base al pressupost presentat per l’empresa Primagas Energia SA 
amb CIF A61128013, RE 2021/2669 d’11 de març, sol·licita la contractació d’aquest 
subministrament a favor d’aquesta empresa ja que és la propietària de la instal·lació 
de gas propà i únics autoritzats a realitzar-ne tant el subministrament com el 
manteniment, per la durada del contracte de tot l’any 2021, des de l’adjudicació del 
contracte fins el 31 de desembre, sense pròrroga, i per un import màxim total de 
2.571,58€, 21% d’IVA no inclòs.

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. Aquest 
contracte és administratiu d'acord amb l'article 25.1.a) de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, i mixt segons l’article 18 de la mateixa llei, 
en contemplar prestacions de dos tipus de contractes, el de subministrament, quant a 
reposició de gas propà, i del de serveis quant al manteniment preventiu de la 
instal·lació (dipòsit de gas). Atès l’establert a l’article 18 per aquest tipus de 
contractacions mixtes, per determinar les especificacions a seguir en la preparació i 
adjudicació del contracte, s’haurà d’atendre al caràcter principal de la prestació que, 
en el cas que ens ocupa, és el subministrament del gas propà per donar servei a la 
cuina de l’Escola Puig d’Agulles. En aquest sentit, caldrà seguir les especificacions 
establertes a la Llei quant als contractes de subministrament, regulats en els articles 
298 al 307 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i 187 
i següents del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General 
de Contractació de les Administracions Públiques.
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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 
per la Secretària acctal. de l’Ajuntament, quedant incorporats a l’expedient.

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

PRIMER. Aprovar l’expedient per al contracte mixt del subministrament de gas propà 
per donar servei a la cuina de l’Escola Puig d’Agulles i el manteniment de la instal·lació, 
per quedar justificat l’interès públic, i iniciar els tràmits per a la incoació i adjudicació, 
mitjançant el procediment negociat sense publicitat amb l’empresa Primagas Energia 
SA amb CIF A61128013, com a única empresa licitadora en ser la propietària de la 
instal·lació de gas propà i únics autoritzats a realitzar-ne tant el subministrament com 
el manteniment de l’objecte del contracte, amb una durada des de l’adjudicació del 
contracte fins el 31 de desembre, sense pròrroga, i un import màxim total de 
2.571,58€, 21% d’IVA exclòs.

SEGON. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions 
tècniques que regularan la contractació del servei expressat en el punt anterior. 

TERCER. 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.

QUART. Notificar la present resolució a l’empresa licitadora.

CINQUÈ. Autoritzar la despesa per import màxim total de 3.111,62€ (IVA inclòs), 
desglossat en 2.508,94€, pel subministrament de gas propà, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 02.323.22100, i en 602,68€, per a la quota de lloguer i manteniment 
de la instal·lació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 02.323.21200 del vigent 
pressupost municipal.

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

7. Adjudicació del contracte de serveis de control de plagues en edificis i 
instal·lacions de titularitat de municipal. 

En data 22 de febrer de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient i la 
incoació de l’expedient de licitació per a la contractació de serveis de control de plagues 
en edificis i instal·lacions de titularitat municipal, i es va convocar el procediment obert 
simplificat abreujat amb tramitació ordinària i presentació d’ofertes mitjançant Sobre 
Digital, amb un import màxim de 7.300,00€, 21% d’IVA exclòs, per als 9 mesos de 
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durada del contracte, sense possibilitat de pròrroga, amb data d’inici prevista per a l’1 
d’abril de 2021.

La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació 
en data 25 de febrer de 2021, amb un període de deu (10) dies hàbils per a presentar 
ofertes, essent l’últim dia el 11 de març de 2021 a les 23.59 hores. 

Dins el període de presentació deu (10) empreses han presentat proposicions, 
Servicios Sunet Plagues, SL amb CIF B5672364 i registre d’entrada 2021/2234, de 2 
de març a les 14:44h; Diset Control de Plagas, SL amb CIF B67223552 i registre 
d’entrada 2021/2410, de 5 de març a les 10:15h; Trahicsa, SL, amb CIF B12658050 i 
registre d’entrada 2021/2413, de 5 de març a les 10:25h; Vallperdiu-Arimat, SL amb 
CIF B55647523 i registre d’entrada 2021/2623, de 10 de març a les 10:14h; Toi Toi 
Sanitarios Móviles, SA amb CIF A62518121 i registre d’entrada 2021/2626, de 10 de 
març a les 10:51h; Ezsa Sanidad Ambiental, SL amb CIF B09321928 i registre 
d’entrada 2021/2664, d’11 de març a les 9:09h; Ibertrac, SL amb CIF B08737512 i 
registre d’entrada E/000046-2021, d’11 de març a les 11:53h; Ambiqai Sanidad 
Ambiental, SL amb CIF B54517867 i registre 2021/2696, d’11 de març a les 14:14h; 
Pest Control 2020, SL amb CIF B02757227 i registre 2021/2705, d’11 de març a les 
18:02h; i Fitostinger, SL amb CIF B67052324 i registre 2021/2717, d’11 de març a les 
23:28h.                                                                

De la valoració efectuada per la Mesa de Contractació amb el resultat que consta en 
l’acta emesa, que s’incorpora a l’expedient i es publica en el perfil del contractant, se’n 
desprèn que s’accepten totes les empreses presentades, i es proposa l’adjudicació del 
contracte a l’empresa Ibertrac, SL amb CIF B08737512 en haver resultat amb l’oferta 
millor quant a relació qualitat-preu per haver obtingut la major puntuació amb 100 
punts, tenint acreditada la capacitat d’obrar i solvències requerides, elevant la 
proposta d’adjudicació a la consideració de la Junta de Govern Local, en favor 
d’aquesta empresa, adjudicant el contracte per l’import ofert de 4.964,00€, 21% d’IVA 
exclòs, i establint la data d’inici efectiva del contracte l’1 d’abril de 2021.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Salut pública, proposa a la Junta de Govern 
local, com a òrgan de contractació, l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Adjudicar el contracte de serveis de control de plagues a tots els edificis i 
instal·lacions de titularitat municipal, a l’empresa Ibertrac, SL amb CIF B08737512, 
per import màxim de 4.964,00€, 21% d’IVA exclòs, per a la durada inicial de 9 mesos 
del contracte, sense possibilitat de pròrroga, amb subjecció al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, el Plec de Condicions Tècniques, el Plec de Clàusules 
Administratives Generals, i les propostes tècniques i econòmiques incloses a la seva 
proposició.

SEGON. La durada inicial del contracte s’estableix des de l’1 d’abril de 2021 i fins el 
31 de desembre de 2021, sense possibilitat de ser prorrogat.
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TERCER. Anul·lar l’autorització de la despesa per import de 2.826,56€, que inclou 
l’IVA, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 24.311.22700 del pressupost municipal 
vigent, aprovada en el resolent tercer de l’acord d’incoació.

QUART. Disposar la despesa per import total màxim del contracte de 6.006,44 euros 
(IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 24.311.22700 
del pressupost municipal vigent, essent necessari disposar de crèdit per vinculació.

CINQUÈ. Formalitzar el present contracte mitjançant la signatura d'acceptació pel 
contractista de la resolució d'adjudicació, que haurà d'efectuar-se no més tard dels 
quinze dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l'adjudicació als 
licitadors i candidats. La signatura d’acceptació per part del contractista s’acreditarà 
amb la presentació de la mateixa, mitjançant instància on s’adjunti el document signat, 
en la seu electrònica de l’Ajuntament.

SISÈ. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a 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.

8. Adjudicació contracte de serveis per a la neteja de les dependències de 
titularitat municipal.

En data 7 de gener de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de 
l’expedient de licitació per a la contractació de serveis per a la neteja de tots els edificis 
i instal·lacions de titularitat municipal, i es va convocar la licitació pel procediment 
obert, subjecte a regulació harmonitzada, amb presentació d’ofertes mitjançant Sobre 
Digital, amb un import màxim de contracte de 637.442,68€, 21% d’IVA exclòs, per a 
la durada inicial de dos anys, amb possibilitat de ser prorrogat per un any més, 
establint com a data d’inici prevista del mateix l’1 de maig de 2021.

La convocatòria de la licitació es va enviar a publicar al Diari Oficial de la Unió Europea 
(DOUE) en data 7 de gener de 2021, i es va publicar en el perfil del contractant de la 
Corporació en data 13 de gener de 2021, amb un període de trenta (30) dies naturals 
per a presentar ofertes a comptar de la data d’enviament al DOUE, essent l’últim dia 
el 7 de febrer a les 23.59 hores. 

Dins el període de presentació tres (3) empreses han presentat proposicions, 
Multianau SL amb CIF B50819507, i registre d’entrada 2021/1260, de 5 de febrer a 
les 10:26 hores; LD Empresa de Limpieza y Desinfección SAU amb CIF A08426108, i 
registre d’entrada 2021/1268, de 5 de febrer a les 11:21 hores; i Multiserveis Ndavant 
SL amb CIF B60579240, i registre d’entrada 2021/1279, de 5 de febrer a les 12:38 
hores.

De la valoració efectuada per la Mesa de Contractació amb el resultat que consta en 
les actes emeses, que s’incorporen a l’expedient i es publiquen en el perfil del 
contractant, se’n desprèn que l’oferta amb la millor relació qualitat-preu és la 
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presentada per l’empresa licitadora Multianau SL amb CIF B50819507, en haver 
obtingut una puntuació total de 90,58 punts, tenint acreditada la capacitat d’obrar i 
solvència econòmica i tècnica requerides, i trobar-se al corrent de totes les obligacions 
tributàries i de seguretat social, i haver ofert un import total màxim per a l’adjudicació 
de la durada inicial del contracte de 610.299,90€, 21% d’IVA exclòs.

Per Decret d’Alcaldia núm. 2021/373, de 4 de març, es va requerir l’empresa Multianau 
SL amb CIF B50819507, per a què en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar 
de l’enviament del mateix, diposités l’import corresponent a la fiança definitiva del 5% 
de l’import d’adjudicació, com únic requisit previ a l’adjudicació del contracte. La 
notificació es va practicar en data 8 de març amb número de registre de sortida 
2021/1149 i, en conseqüència, el termini màxim concedit per dipositar la fiança 
requerida finalitzava el 22 de març. 

L’empresa Multianau SL amb CIF B50819507 ha dipositat la fiança requerida en el 
Decret 2021/373, de 4 de març, en data 18 de març mitjançant aval bancari, tal i com 
consta en la carta de pagament emesa per la Tresoreria de l’ajuntament, amb número 
d’operació 32021000364, que consta a l’expedient, complint amb tots els requisits per 
a l’adjudicació del contracte.

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

PRIMER. Adjudicar el contracte de serveis per a la neteja de tots els edificis i 
instal·lacions de titularitat municipal, tramitar pel procediment obert subjecte a 
regulació harmonitzada, a l’empresa Multianau SL amb CIF B50819507, per import 
total màxim de 610.299,90€, 21% d’IVA exclòs, per a la durada inicial del contracte 
de dos anys, amb possibilitat de ser prorrogat per un any més, establint com a data 
d’inici l’1 de maig de 2021. L’adjudicació es realitzarà amb subjecció al Plec de 
Clàusules Administratives Particulars, el Plec de Condicions Tècniques, el Plec de 
Clàusules Administratives Generals, i les propostes tècniques i econòmiques incloses 
a la seva proposició. 

SEGON. La durada inicial del contracte s’estableix des de l’1 de maig de 2021 i fins el 
30 d’abril de 2023, amb possibilitat de ser prorrogat per un any més, en les mateixes 
condicions i preus del contracte inicial. La pròrroga serà obligatòria per l’adjudicatari 
només si s’acorda amb un termini màxim de 2 mesos abans de la finalització del 
contracte inicial.

TERCER. Anul·lar l’autorització de la despesa, de caràcter plurianual, per import de 
32.842,76€, que inclou l’IVA, amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries 
del pressupost municipal vigent, subordinada al càrrec que es consigni als 
pressupostos dels exercicis 2022 i 2023, aprovada en el resolent tercer de l’acord 
d’incoació, atenent el següent desglossament:
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Aplicació Instal·lacions Import exercici 2021 Import exercici 2022 Import exercici 2023
02 342 22700 ESPORTS 1.107,39 2.574,69 858,23
02 933 22700 DEPENDÈNCIES 1.142,00 1.837,58 612,53
02 933 22700 APARCAMENT CARRER LA PAU 119,26 178,89 59,63
02 933 22700 ESPAI C (COWORKING) 0,00 62,29 20,76
02 323 22700 ESCOLES 6.857,86 10.318,73 3.439,58
02 326 22700 ESCOLA DE MÚSICA 128,85 193,26 64,42
02 333 22700 CULTURA 46,85 108,61 36,21
02 3321 22700 BIBLIOTECA 638,88 958,32 319,44
02 171 22700 PARCS 0,00 20,76 6,92
02 933 22700 PUNT INFORMATIU TURÍSTIC 0,00 20,76 6,92
02 337 22700 CASAL MAGNÒLIES 0,00 415,27 138,43
02 231 22700 CORBERA VOLUNTÀRIA 55,37 83,05 27,68
02 1522 22700 HABITATGES PO 83,06 124,58 41,53
02 136 22700 BOMBERS 27,68 41,53 13,85
02 442 22700 MARQUESINES 0,00 38,33 12,78

10.207,20 16.976,65 5.658,91

QUART. Disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import màxim de                  
738.462,88€, 21% d’IVA inclòs, amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries 
del pressupost municipal vigent, subordinada al càrrec que es consigni als 
pressupostos dels exercicis 2022 i 2023, atenent el següent desglossament:

Aplicació Instal·lacions Import exercici 2021 Import exercici 2022 Import exercici 2023
02 342 22700 ESPORTS 24.899,54 57.891,43 19.297,14
02 933 22700 DEPENDÈNCIES 25.677,65 41.317,68 13.772,56
02 933 22700 APARCAMENT CARRER LA PAU 2.681,49 4.022,23 1.340,74
02 933 22700 ESPAI C (COWORKING) 0,00 1.400,60 466,87
02 323 22700 ESCOLES 154.197,58 232.014,63 77.338,21
02 326 22700 ESCOLA DE MÚSICA 2.896,96 4.345,45 1.448,48
02 333 22700 CULTURA 1.053,44 2.442,07 814,02
02 3321 22700 BIBLIOTECA 14.365,12 21.547,68 7.182,56
02 171 22700 PARCS 0,00 466,87 155,62
02 933 22700 PUNT INFORMATIU TURÍSTIC 0,00 466,87 155,62
02 337 22700 CASAL MAGNÒLIES 0,00 9.337,33 3.112,44
02 231 22700 CORBERA VOLUNTÀRIA 1.244,98 1.867,47 622,49
02 1522 22700 HABITATGES PO 1.867,46 2.801,20 933,73
02 136 22700 BOMBERS 622,49 933,73 311,24
02 442 22700 MARQUESINES 0,00 861,91 287,30

229.506,71 381.717,15 127.239,02

Serà necessari disposar de crèdit per vinculació per a les aplicacions pressupostàries 
de l’exercici 2021:

02.136.22700 Bombers
02.323.22700 Escoles
02.326.22700 Escola de música
02.3321.22700 Biblioteca
02.933.22700 Dependències
02.342.22700 Esports
02.326.22700 Escola de Música
02.1522.22700 Habitatges de Protecció Oficial 
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CINQUÈ. Formalitzar el present contracte en document administratiu, per mitjà de 
signatura electrònica amb certificació digital, en el termini màxim de 5 dies naturals a 
comptar des que hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la remissió de la notificació 
d'adjudicació a totes les empreses licitadores, al qual s’annexarà el plec de clàusules i 
el plec de condicions com a part integrant, i es publicarà en un termini no superior a 
quinze dies després de la seva signatura en el perfil de contractant, sempre i quan 
hagi estat publicat prèviament al DOUE, on s’haurà enviat l’anunci en el termini màxim 
de 10 dies a comptar de la formalització.

SISÈ. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a 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.

9. Adjudicació contracte serveis manteniment i suport de totes les aplicacions 
informàtiques ABSIS.

Totes les aplicacions informàtiques instal·lades a l’ajuntament de Corbera de 
Llobregat, imprescindibles per a la gestió municipals de sol·licituds, expedients, acords 
i resolucions, i del Padró d’Habitants amb mòdul d’Eleccions (Vidsigner, Padró 
d’Habitants amb mòdul Eleccions, Simplifica 3.0 gestor d’expedients, connectors AOC, 
Mux i eNotum), així com el manteniment, suport i subscripció a nivell estàndard de 
l’aplicació Cloud, necessiten obligatòriament un manteniment i suport que en 
garanteixi el correcte funcionament i suport als usuaris, així com les actualitzacions de 
software que siguin procedents. 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, amb data d’inici 1 d’abril de 2021. 

El responsable del servei municipal d’informàtica ha emès informe que consta a 
l’expedient on, un cop efectuada la negociació i en base al pressupost presentat per 
l’empresa ABS Informàtica, SLU amb CIF B59383596, 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 des de l’1 d’abril al 31 de 
desembre de 2021, prorrogable un any més i per un import de 21.435,00, 21% d’IVA 
exclòs per a la durada inicial.

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 prescripcions 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 Secretària acctal. de l’Ajuntament, quedant incorporats 
a l’expedient.

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

Codi Segur de Validació 43deb16234aa4bccae002dabf45b0739001
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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 18 de març de 2021, amb RE 2021/2990, 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, 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 acords 
següents:

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de serveis de manteniment i suport de 
les aplicacions informàtiques ABSIS, així com el Plec de clàusules administratives 
particulars i Plec de prescripcions tècniques que regularan la contractació, pel 
procediment negociat sense publicitat amb l’empresa ABS Informàtica, SLU amb CIF 
B59383596 com a única empresa licitadora en ser titular dels drets d’explotació i 
propietat intel·lectual de l’objecte del contracte, amb una durada inicial des de l’1 
d’abril al 31 de desembre de 2021, prorrogable per un any més.

SEGON. Adjudicar el contracte de serveis de manteniment i suport de les aplicacions 
informàtiques ABSIS a l’empresa ABS Informàtica, SLU amb CIF B59383596, per 
import de 21.435,00€, 21% d’IVA exclòs, per a la durada inicial del contracte, amb 
possibilitat de ser prorrogat per un any més.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa per import total de 25.936,35€, 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 adjudicatària 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.

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

Codi Segur de Validació 43deb16234aa4bccae002dabf45b0739001
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ajuntament@corberadellobregat.cat

 

10. 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
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