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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 2 de setembre de 2021 
va aprovar l’acta de la sessió anterior el contingut de la qual, prèvia dissociació de  es 
dades de caràcter personal, és el següent:

“ ACTA DE LA SESSIÓ extraordinària DE PRIMERA CONVOCATÒRIA 
CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 30 de juliol de 2021.

A les 9:30 hores, es reuneix LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, en primera convocatòria, 
per a dur a terme la sessió extraordinària 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 senyora 
Roser Bosch Aregall, en substitució de la secretària 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, excepte el punt 8 que s’aprova per majoria absoluta:

1. Aprovació acta sessió anterior.

S'aprova, sense esmenes, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

SERVEIS PÚBLICS

2. Aprovació concessió subvencions per a consum i manteniment de l’enllumenat de 
diferents urbanitzacions 2021.
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El 23 de desembre de 2019 la Junta de Govern Local va aprovar les minutes dels convenis 
a formalitzar amb les urbanitzacions, l’objecte d’aquests convenis es col·laborar en el 
manteniment de les urbanitzacions i sufragar la despesa del manteniment i consum del 
seu enllumenat.

El 2 de gener de 2020 vam subscriure el conveni de col·laboració per a que les associacions 
del Bonrepòs B, Bonrepòs C, Sant Cristòfol, Can Margarit I, Can Margarit II, La Servera; el 
24 de febrer de 2020 amb el Bonrepòs D i  el 16 de juliol de 2020 amb Can Margarit III, 
puguin suportar les despeses de consum i manteniment de l’enllumenat dels carrers de la 
seva urbanització.

En la clàusula SEGON- QUANTIA, s’estableix per a cadascuna de les urbanitzacions una 
quantia anual amb càrrec a la partida pressupostaria concreta, habilitada per aquesta 
finalitat i supeditada a l’aprovació  de la subvenció  mitjançant l’acte exprés en cadascun 
d’ells, d’acord amb l’import  de l’aplicació nominativa contemplada als respectius 
pressupostos.

En la mateixa clàusula SEGON estableix que l’Ajuntament anualment  i prèvia sol·licitud  
de l’Associació, satisfarà una bestreta del 70% de la subvenció anual, el 30% restant 
quedarà condicionat a la  correcta justificació  de la totalitat de l’activitat subvencionada, 
que serà abans del 15 de febrer de l’exercici següent.

Atès que els convenis es van formalitzar al 2019, l’any 2020 no es disposaven de factures 
per justificar l’anualitat,  en conseqüència, el 70% de la bestreta es va atorgar en base a 
la partida pressupostaria consignada per a cadascuna de les associacions. Un cop justificat 
el 100% del consum, la majoria d’associacions van haver de retornar la diferencia, l’import 
de 70% de la partida era superior al justificació final.

Per a que aquesta situació no es torni a produir i atès que aquesta anualitat 2021 ja 
disposem de la justificació del 100 del consum i manteniment de l’enllumenat de les 
urbanitzacions de 2020, el 70% s’aplicarà en base a aquesta justificació concretament:    
                             

NOM BENEFICIARI NIF 100% 
CONSUM 
JUSTIFICAT 

CONCEPTE

Associació propietaris       
Sant Cristòfol Fases 1 i 
2

G60334984 436,85€ Cost manteniment i 
consum instal·lació 
enllumenat 2020

Associació propietaris        
Bon Repòs C

G59629063 1.541,67€ Cost manteniment i 
consum instal·lació 
enllumenat 2020

Associació propietaris  
Paratge de la Servera 

G58964578 1.315.71€ Cost manteniment i 
consum instal·lació 
enllumenat 2020

Associació de 
propietaris Can Margarit 
Polígon I

G59319699 3.960,48€ Cost manteniment i 
consum instal·lació 
enllumenat 2020

Associació propietaris        
Bon Repòs B

H60356441 1.546,28€ Cost manteniment i 
consum instal·lació 
enllumenat 2020

Associació de 
propietaris Can Margarit 
Polígon II

G59502609 4.211.05€ Cost manteniment i 
consum instal·lació 
enllumenat 2020

Can Margarit Polígon 
III

G60152832 1.266,72€ Cost 
manteniment i 
consum 
instal·lació segon 
semestre 
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enllumenat 2020

En el cas de Can Margarit III, la justificació presentada de 1.266,72€ es correspon amb el 
consum d’un semestre, per a ajustar al màxim l’import de la justificació prevista pel 2021, 
aplicarem la bestreta del 70% per doble de l’import justificat, es a dir per 1.773,41€ 
(1.266,72*2=2.533,44).
En el cas del Bonrepòs D, es la primera anualitat, per tant no disposem de justificació del 
100%, en aquest cas s’aplicarà el 70% de la consignació pressupostaria dels pressupostos 
vigents que.

El 12 de febrer de 2021 NRE; 2021/1578, l’Associació de veïns de la Servera; el 17 de 
març de 2021 NRE: 2021/2932, l’Associació del Bonrepòs D; el 17 de març de 2021 NRE: 
2021/2936, l’Associació de veïns de Sant Cristòfol; el 24 de març de 2021 NRE: 2021/3267, 
l’Associació de veïns de Can Margarit III; el 25 de març de 2021 NRE: 2021/3288, 
l’Associació de veïns  Can Margarit II; el 26 de març de 2021, l’Associació de veïns de Can 
Margarit I; el 29 de març de 2021 NRE: 2021/3396, l’Associació de veïns del Bonrepòs C; 
el 7 d’abril de 2021, l’Associació de veïns del Bonrepòs B, urbanitzacions que tenen conveni 
subscrit, sol·liciten la bestreta del 70 % de la subvenció destinada a sufragar la despesa 
del manteniment i el consum de l’enllumenat de la urbanització pel període 2021.

El 27 de juliol de 2021 des del departament d’urbanisme s’informa que les  sol·licituds 
presentades per les associacions relacionades amb anterioritat són  correctes i es considera 
adient atorgar-los la subvenció sol·licitada.  En base a :

NOM BENEFICIARI NIF URBANITZACIÓ IMPORT 
SUBVENCIÓ 
70% 
BESTRETA

PARTIDA IMPORT 
CONSIGNA
CIÓ 
PRESSUPO
STARIA 

CONCEPTE

Associació propietaris       
Sant Cristòfol Fases 1 
i 2

G60334984 Sant Cristòfol fase 1-2 305,80€ 13.165.48008 1.732,72€ Cost 
mantenimen
t i consum 
instal·lació 
enllumenat 

Associació propietaris        
Bon Repòs B

H60356441 El Bonrepòs B 1.082,40€ 13.165.48004 3.112,12€ Cost 
mantenimen
t i consum 
instal·lació 
enllumenat 

Associació propietaris        
Bon Repòs C

G59629063 El Bonrepòs C 1.079,17€ 13.165.48005 2.958,45€ Cost 
mantenimen
t i consum 
instal·lació 
enllumenat 

* Associació de veïns 
del Bonrepòs D 

G59901744 El Bonrepòs D (s’aplica el 70% 
de la consignació 
pressupostaria, no disposa de 
justificació despesa 2020)

2.100,00€ 13.165.48010 3.000,00€ Cost 
mantenimen
t i consum 
instal·lació 
enllumenat

Associació propietaris  
Paratge de la Servera 

G58964578 Paratge de la Servera 921,00€ 13.165.48009 2.653,53€ Cost 
mantenimen
t i consum 
instal·lació 
enllumenat 

Associació de 
propietaris Can 
Margarit Polígon I

G59319699 Can Margarit polígon I 2.772,34€ 13.165.48000 5.755,97€ Cost 
mantenimen
t i consum 
instal·lació 
enllumenat 

Associació de 
propietaris Can 

G59502609 Can Margarit polígon II 2.947,74€ 13.165.48001 6.085,09€ Cost 
mantenimen
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Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Serveis públics proposa a la Junta de Govern 
local, l’adopció dels acords següents:

ACORDS

PRIMER.- Atorgar a l’associació de propietaris Sant Cristòfol (Fase 2 (I-II)), el Bonrepòs 
C, del Paratge de la Servera,  de Can Margarit polígon I,  el Bonrepòs B, Can Margarit II, 
El Bonrepòs D i Can Margarit III la subvenció corresponent al 100% del cost del 
manteniment i consum de l’enllumenat d’acord amb el previst als pressupostos municipals 
de  l’any 2021, amb càrrec a la partida pressupostaria: 13.165.48008, 13.165.48005, 
13.165.48009, 13.165.48000, 13.165.48004, 13.165.48001, 13.165.48010 i 
13.165.48002 respectivament.   
         
SEGON.-  Autoritzar i disposar la despesa a les diferents associacions de l’anualitat 2021 
per a les subvencions corresponents a la despesa destinada a sufragar el cost de 
manteniment i consum de l’any 2021 de la instal·lació d’enllumenat de la qual són titulars, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostaria del vigent pressupost municipal, d’acord amb el 
detall següent:

NOM BENEFICIARI NIF URBANITZACIÓ IMPORT 100  TOTAL 
SUBVENCIÓ ANUAL 
D’ACORD 
PRESSUPOST VIGENT

CONCEPTE

Associació propietaris       
Sant Cristòfol Fases 1 i 
2

G60334984 Sant Cristòfol fase 1-2 1.732,72€ Cost manteniment i 
consum instal·lació 
enllumenat 

Associació propietaris        
Bon Repòs C

G59629063 El Bonrepòs C 2.958,45€ Cost manteniment i 
consum instal·lació 
enllumenat 

Associació propietaris  
Paratge de la Servera 

G58964578 Paratge de la Servera 2.653,53€ Cost manteniment i 
consum instal·lació 
enllumenat 

Associació de 
propietaris Can Margarit 
Polígon I

G59319699 Can Margarit polígon I 5.755,97€ Cost manteniment i 
consum instal·lació 
enllumenat 

Associació propietaris        
Bon Repòs B

H60356441 El Bonrepòs B 3.112,12€ Cost manteniment i 
consum instal·lació 
enllumenat 

Associació de 
propietaris Can Margarit 
Polígon II

G59502609 Can Margarit polígon II 6.085,09€ Cost manteniment i 
consum instal·lació 
enllumenat 

Associació de 
propietaris Bonrepos D G59901744

El Bonrepòs D 3.000,00€ Cost manteniment i 
consum instal·lació 
enllumenat

Margarit Polígon II t i consum 
instal·lació 
enllumenat 

* Associació de veïns 
Can Margarit Polígon  
III 

G60152832 Can Margarit polígon III (el 
70% de la justificació 2020 
serien 886.70€, però es 
correspondria amb mitja 
anualitat, així que per a que 
puguin fer front a la despesa de 
2021, perdrem com a 
referencia el sis mesos 
justificats i els multiplicarem 
per 2)

1.773,40€ 13.165.48002 6.000,00€ Cost 
mantenimen
t i consum 
instal·lació 
enllumenat, 
multiplique
m per dos, 
per que 
nomes van 
justificar de 
juliol a 
desembre 
de 2020
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Associació de 
propietaris Can Margarit 
III

G60152832 Can Margarit III 6.000,00€ Cost manteniment i 
consum instal·lació 
enllumenat

TERCER. Reconèixer l’obligació de la bestreta del 70% de les subvencions atorgades a les 
associacions de propietaris pel consum i manteniment de l’enllumenat del qual són titular, 
en base a la justificació del 100% del consum i manteniment de l’enllumenat corresponent 
al 2020, amb càrrec a les corresponent aplicacions pressupostàries del vigent pressupost 
municipal, segons el detall següent:

QUART.- Notificar als interessats

NOM BENEFICIARI NIF URBANITZACIÓ IMPORT 
SUBVENCIÓ 
70% BESTRETA

PARTIDA IMPORT 
CONSIGNACI
Ó 
PRESSUPOST
ARIA 

CONCEPTE

Associació propietaris       
Sant Cristòfol Fases 1 
i 2

G60334984 Sant Cristòfol fase 1-2 305,80€ 13.165.48008 1.732,72€ Cost 
manteniment i 
consum 
instal·lació 
enllumenat 

Associació propietaris        
Bon Repòs B

H60356441 El Bonrepòs B 1.082,40€ 13.165.48004 3.112,12€ Cost 
manteniment i 
consum 
instal·lació 
enllumenat 

Associació propietaris        
Bon Repòs C

G59629063 El Bonrepòs C 1.079,17€ 13.165.48005 2.958,45€ Cost 
manteniment i 
consum 
instal·lació 
enllumenat 

* Associació de veïns 
del Bonrepòs D 

G59901744 El Bonrepòs D (s’aplica el 
70% de la consignació 
pressupostaria, no disposa 
de justificació despesa 
2020)

2.100,00€ 13.165.48010 3.000,00€ Cost 
manteniment i 
consum 
instal·lació 
enllumenat

Associació propietaris  
Paratge de la Servera 

G58964578 Paratge de la Servera 921,00€ 13.165.48009 2.653,53€ Cost 
manteniment i 
consum 
instal·lació 
enllumenat 

Associació de 
propietaris Can 
Margarit Polígon I

G59319699 Can Margarit polígon I 2.772,34€ 13.165.48000 5.755,97€ Cost 
manteniment i 
consum 
instal·lació 
enllumenat 

Associació de 
propietaris Can 
Margarit Polígon II

G59502609 Can Margarit polígon II 2.947,74€ 13.165.48001 6.085,09€ Cost 
manteniment i 
consum 
instal·lació 
enllumenat 

* Associació de veïns 
Can Margarit Polígon  
III 

G60152832 Can Margarit polígon III (el 
70% de la justificació 2020 
serien 886.70€, però es 
correspondria amb mitja 
anualitat, així que per a 
que puguin fer front a la 
despesa de 2021, perdrem 
com a referencia el sis 
mesos justificats i els 
multiplicarem per 2)

1.773,40€ 13.165.48002 6.000,00€ Cost 
manteniment i 
consum 
instal·lació 
enllumenat, 
multipliquem 
per dos, per 
que nomes 
van justificar 
de juliol a 
desembre de 
2020
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CONTRACTACIÓ 

3. Adjudicació del contracte de servei de manteniment i suport integral del 
sistema informàtic i de comunicacions.

En data 10 de maig de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de 
l’expedient de licitació per a la contractació de serveis de manteniment i suport integral 
de tot el sistema informàtic i de comunicacions de l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat, incloent el servei d’operacions de ciberseguretat, i es va convocar la licitació 
pel procediment obert, amb tramitació ordinària subjecte a regulació harmonitzada, 
amb presentació d’ofertes mitjançant Sobre Digital, amb un import màxim de 
contracte de 280.000€, 21% d’IVA exclòs, pels quatre anys de durada del contracte, 
sense possibilitat de ser prorrogat i amb data prevista d’inici 1 d’agost de 2021.

La convocatòria de la licitació es va enviar a publicar al Diari Oficial de la Unió Europea 
(DOUE) en data 10 de maig de 2021, i es va publicar en el perfil del contractant de la 
Corporació en data 14 de maig 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 8 de juny a les 23.59 hores. 

Dins el període de presentació una única empresa ha presentat proposició, SAYTEL 
Servicios Informaticos, SA amb CIF A61172219 i registre d’entrada 2021/6372, de 8 
de juny a les 09.14 hores. 

De la valoració efectuada per la Mesa de Contractació amb el resultat que consta en 
l’acta emesa, que forma part de l’expedient i es publica en el perfil del contractant, 
se’n desprèn que l’única oferta presentada és acceptada per complir amb les capacitats 
de contractar i solvència requerides, i no sobrepassar l’import ofert el de licitació ni 
incorre en baixa anormal, i que l’oferta amb la millor relació qualitat-preu és la 
presentada per l’empresa licitadora SAYTEL Servicios Informaticos, SA amb CIF 
A61172219, en haver obtingut una puntuació total de 98,75 punts, havent ofert un 
import total de 279.539,56€, IVA exclòs, l’ampliació de bossa d’hores de tècnic en 
microinformàtica en 40 hores, i 20 hores d’ampliació de bossa d’hores de tècnic de 
sistemes.  En conseqüència, es proposa per a la seva adjudicació.

Per Decret d’Alcaldia núm. 2021/1257, de 6 de juliol, es va requerir l’empresa SAYTEL 
Servicios Informaticos, SA amb CIF A61172219, 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, essent l’import requerit de 
13.976,98€, com a requisit previ per a l’adjudicació del contracte. La notificació del 
Decret es va efectuar en data 7 de juliol, finalitzant el termini concedit el 20 de juliol 
de 2021. Els condicionants requerits en el Decret d’Alcaldia núm. 2021/1257, de 6 de 
juliol, han estat complerts correctament en haver estat dipositat aval per l’import 
requerit, davant la Tresoreria de l’Ajuntament en data 16 de juliol de 2021, de 
conformitat amb la carta de pagament emesa i que forma part de l’expedient.
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Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Règim interior i equipaments municipals 
proposa a la Junta de Govern local, l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Adjudicar el contracte de serveis de manteniment i suport integral de tot el 
sistema informàtic i de comunicacions de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, 
incloent el servei d’operacions de ciberseguretat, a l’empresa SAYTEL Servicios 
Informaticos, SA amb CIF A61172219, per import màxim de 279.539,56€, 21% d’IVA 
exclòs, l’ampliació de bossa d’hores de tècnic en microinformàtica en 40 hores, i 20 
hores d’ampliació de bossa d’hores de tècnic de sistemes, per a la durada total de 4 
anys del contracte, sense possibilitat de pròrroga. 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 del contracte s’estableix en quatre anys sense possibilitat de ser 
prorrogat, fixant la data d’inici l’1 d’agost de 2021.

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 557,13€, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 02.920.22707 del pressupost municipal vigent, 
subordinada al càrrec que es consigni en el pressupost municipal de l’exercici 2022, 
atenent el següent desglossament:

 Exercici 2021................. 58,04€
 Exercici 2022................. 139,28€
 Exercici 2023................. 139,28€
 Exercici 2024................. 139,28€
 Exercici 2025................. 81,25€

QUART. Disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import màxim de 
338.242,87€, 21% d’IVA inclòs, que es finançarà amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 02.920.22707 del pressupost municipal vigent, subordinada al crèdit 
que es consigni en els pressupostos dels anys 2022, 2023, 2024 i 2025, i resta 
condicionada a l’existència de crèdit suficient, amb el següent desglossament que 
inclou l’IVA:

 Exercici 2021................. 35.233,63€
 Exercici 2022................. 84.560,72€
 Exercici 2023................. 84.560,72€
 Exercici 2024................. 84.560,72€
 Exercici 2025................. 49.327,08€

CINQUÈ. Formalitzar el present contracte en document administratiu, que serà signat 
amb certificat digital reconegut, en un termini no superior a 5 dies a partir que hagin 
transcorregut 15 dies hàbils a comptar de l’enviament de la notificació de l’acord 
d’adjudicació a tots els licitadors, al qual s’annexarà el plec de clàusules i el plec de 
condicions com a part integrant, i es publicarà en un termini no superior a quinze dies 
després del seu perfeccionament en el perfil de contractant.
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SISÈ. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària, així com l’informe de 
valoració i adjudicació, i publicar-lo en el  perfil del contractant de l’Ajuntament de 
Corbera de Llobregat.

4. Incoació del contracte de serveis per a l’execució de la campanya 
d’educació ambiental en relació al nou sistema de recollida de residus PaP.

Amb motiu de la implantació d’un nou sistema de recollida de residus al municipi, 
recollida porta a porta, es fa necessari realitzar una campanya d’educació ambiental 
adreçada a tot el municipi, que inclogui la informació i organització d’accions adients, 
i que aporti, com a mínim, tota la informació i material indispensable per a la separació 
en origen i l’aportació dels residus, a tots els habitatges, equipaments, centres 
educatius i a totes les activitats econòmiques del municipi.

Atès que l’Ajuntament no disposa ni dels mitjans personals ni materials idonis i 
necessaris per dur a terme aquest servei, i que cal que sigui executat per part d’una 
empresa especialitzada, es proposa la licitació del preceptiu contracte i, en 
conseqüència, s’adjunta a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars i 
el plec de prescripcions tècniques que han de regular aquest contracte, i que han estat 
informats favorablement per la Secretaria General de l’Ajuntament, quedant 
incorporats a l’expedient.

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

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de serveis d’informació i organització 
d’accions de campanya d’educació ambiental en relació al canvi de sistema de recollida 
de residus al municipi de Corbera de Llobregat, amb motiu de la implantació de la 
recollida de residus porta a porta, mitjançant el procediment obert simplificat abreujat, 
amb tramitació ordinària i no subjecte a regulació harmonitzada, per raó de la quantia 
i característiques, i aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de 
prescripcions tècniques que regularan aquesta contractació. L’import de licitació 
s’estableix en un màxim de 53.701,23€, 21% d’IVA exclòs, per a la totalitat de la 
durada del contracte. 

La durada del contracte s’estableix en un màxim de 5 mesos a comptar de la data 
d’enviament de la notificació d’adjudicació, sense possibilitat de ser prorrogat. 
L’adjudicació d’aquest contracte estarà condicionada suspensivament, a la prèvia 
adjudicació del contracte de recollida de residus porta a porta i neteja viària, que 
actualment es troba en fase de licitació amb valoració d’ofertes. La fase d’adjudicació 
s’entendrà efectuada en el moment en què l’empresa amb la millor oferta i proposada 
com a adjudicatària, dipositi la fiança per a l’execució del contracte. Es preveu que la 
presentació de fiança pugui recaure a principis del mes de setembre. Per tant, caldrà 
prendre aquesta data com la previsió d’inici de la present contractació.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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SEGON. Convocar el procediment obert simplificat abreujat publicant l’anunci de 
licitació en el perfil del contractant, atorgant un termini de 10 dies hàbils per a 
presentar les proposicions, a partir del següent a aquell en què hi aparegui publicat. 
La presentació de les proposicions es realitzarà digitalment mitjançant l’eina Sobre 
Digital disponible en el perfil del contractant municipal.

TERCER. Autoritzar la despesa, de caràcter plurianual, per import màxim de 
64.978,49€, IVA inclòs, que es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
12.1621.62400 (PROJECTE ECONÒMIC 2021/2/AJUNT/15) de l’estat de despeses del 
vigent pressupost municipal, i subordinat al crèdit que es consigni en el pressupost de 
l’any 2022, atenent el següent desglossament, que està exempt d’IVA:

 Exercici 2021: 51.982,79€ corresponents a un total màxim de 4 mesos.
 Exercici 2022: 12.995,70€ corresponents a un total màxim d’1 mes.

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

5. Aprovació de la modificació del lot núm. 2 del contracte de serveis de manteniment 
i neteja de la xarxa de pública del clavegueram

Per Decret d’Alcaldia núm. 2019/1669, de 08 d’agost, en avocació de competències, 
es va adjudicar el Lot núm. 2 del contracte de serveis, dividit en dos lots, per a la 
neteja, inspecció i manteniment de les infraestructures d’aigües residuals i pluvials 
que integren la xarxa pública de sanejament en baixa, a l’empresa Corporación CLD 
servicios urbanos de tratamiento de residuos SL amb CIF B08173411, per import 
màxim de 30.545,52 €, 10% IVA exclòs, pels dos anys de durada del contracte amb 
un percentatge de reducció del preu de Plec del 5,10% per serveis realment executats, 
i amb data d’inici 9 d’agost de 2019. En conseqüència, aquest contracte finalitza el 
proper 8 d’agost de 2021, sense possibilitat de ser prorrogat.

En data 20 de juliol de 2021, el tècnic responsable del contracte ha emès informe, que 
s’incorpora a l’expedient, en relació a la necessitat de modificar-lo, per haver esgotat 
la despesa disposada per a l’execució de les actuacions que formen part de les 
prestacions incloses en el Lot 2 del contracte de referència, i resultar del tot 
indispensable continuar actuant en una quantitat important de punts de xarxa abans 
de la finalització de l’actual contracte, i per poder garantir el correcte funcionament de 
la mateixa amb les inspeccions i neteges.

En l’informe emès s’estableix un import màxim d’augment del preu del contracte de 
1.445,30€, 10% d’IVA exclòs, per poder donar cobertura a totes les actuacions 
d’inspecció i neteja pendents d’efectuar a de la xarxa, amb un percentatge d’increment 
del 4,73%, resultant necessària tramitar la corresponent modificació del contracte. 

La clàusula VII.2 del Plec de clàusules administratives particulars del contracte, 
determina que podrà ser modificat només per raons d’interès públic segons el que 
preveu l’article 205 de la LCSP.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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En aquest sentit, la modificació proposada s’enquadra per raó d’interès públic en 
derivar-se de circumstàncies sobrevingudes i imprevisibles en el moment de la 
licitació, com és la situació real de l’estat de deteriorament de la xarxa municipal de 
clavegueram, i atès que l’increment de l’import adjudicat no supera el 50%, en els 
termes establerts als apartats 1.a), 1.b) i 2.b) de l’article 205 de la LCSP.

Tot i que l’article 109.3 de la LCSP estableix que, quan el preu del contracte 
experimenti una variació com a conseqüència d’una modificació de contracte, s’haurà 
de reajustar l’import de la garantia dipositada en el termini de 15 dies comptats des 
de la notificació de l’acord de modificació, per guardar la deguda proporció amb el nou 
preu modificat, atès que la quantia que caldria dipositar com fiança resulta 
insignificant, no serà procedent requerir l’adjudicatària el dipòsit de l’import de 72,27€, 
corresponents al 5% de l’import incrementat en la modificació. 

La modificació proposada s’haurà de formalitzar en addenda al contracte signat 
conforme al què disposa l’article 153 de la LCSP, i haurà de ser publicada en el perfil 
del contractant de conformitat amb l’article 63 del mateix cos legal.

L’empresa adjudicatària ha presentat la seva conformitat a la modificació mitjançant 
instància amb número de registre d’entrada 2021/8279, de 22 de juliol.

L’òrgan competent per aprovar la modificació del contracte és la Junta de Govern Local.

La secretària acctal. de l’Ajuntament ha emès informe favorable, que consta 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 modificació de contracte del Lot núm. 2 del contracte de serveis 
per a la neteja, inspecció i manteniment de les infraestructures d’aigües residuals i 
pluvials que integren la xarxa pública de sanejament en baixa, adjudicat a l’empresa 
Corporación CLD servicios urbanos de tratamiento de residuos SL amb CIF B08173411, 
en els termes indicats a la part expositiva, per import de 1.445,30€, 10% d’IVA exclòs, 
suposant un total de l’import adjudicat de 31.990,82€, 10% IVA exclòs, i un increment 
del 4,73%.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa que inclou l’IVA, per import total màxim del 
contracte de 1.589,83 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 
13.160.22799 de l’estat de despeses del vigent pressupost municipal.

TERCER. Formalitzar la modificació del contracte mitjançant signatura de l’acord de 
modificació amb certificats digitals reconeguts, una vegada notificat el present acord.

6. Aprovació de la modificació del lot núm. 1 del contracte de serveis de manteniment 
i neteja de la xarxa de pública del clavegueram

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Per Decret d’Alcaldia núm. 2019/1670, de 8 d’agost, en avocació de competències, es 
va adjudicar el Lot núm. 1 del contracte de serveis, dividit en dos lots, per a la neteja, 
inspecció i manteniment de les infraestructures d’aigües residuals i pluvials que 
integren la xarxa pública de sanejament en baixa, a l’empresa Sorea Sociedad regional 
de abastecimiento de agua SAU (SOREA) amb CIF A08146367, per import màxim de 
139.472,34€, 10% IVA exclòs, pels dos anys de durada del contracte amb un 
percentatge de reducció dels preus de Plec del 19,80%, i amb data d’inici 9 d’agost de 
2019. En conseqüència, aquest contracte finalitza el proper 8 d’agost de 2021, sense 
possibilitat de ser prorrogat.

Per Decret d’Alcaldia núm. 2021/285, de 22 de febrer, es va tenir per assabentat de 
la successió de l’empresa adjudicatària del Lot núm. 1 del contracte de serveis, dividit 
en dos lots, per a la neteja, inspecció i manteniment de les infraestructures d’aigües 
residuals i pluvials que integren la xarxa pública de sanejament en baixa, SOREA, a 
l’empresa Sociedad General de Aguas de Barcelona SAU amb CIF A08000234 
(AGBAR), per transmissió de la branca d’activitat del cicle integral de l’aigua de la 
primera, subrogant-se AGBAR en les obligacions i deures relatius a l’esmentat 
contracte, entre d’altres, amb efectes 1 de gener de 2021 i fins a la finalització de les 
seves obligacions contractuals amb l’Ajuntament.

El tècnic responsable del contracte ha emès informe, que s’incorpora a l’expedient, en 
relació a la necessitat de modificar-lo, per haver esgotat la despesa disposada per a 
l’execució de les actuacions de reparacions i substitucions d’elements danyats de la 
xarxa, que formen part de les prestacions incloses en el Lot 1 del contracte de 
referència, i resultar del tot indispensable continuar actuant en una quantitat important 
de punts de xarxa que requereixen de reparacions i substitucions d’elements danyats, 
abans de la finalització del contracte, per poder garantir el correcte funcionament de 
la mateixa.

En l’informe emès s’estableix un import màxim d’augment del preu del contracte de 
22.002,64€, 10% d’IVA exclòs, per poder donar cobertura a totes les actuacions de 
reparacions i substitucions d’elements danyats de la xarxa, amb un percentatge 
d’increment del 15,78%, resultant necessària tramitar la corresponent modificació del 
contracte. 

La clàusula VII.2 del Plec de clàusules administratives particulars del contracte, 
determina que podrà ser modificat només per raons d’interès públic segons el que 
preveu l’article 205 de la LCSP.

En aquest sentit, la modificació proposada s’enquadra per raó d’interès públic en 
derivar-se de circumstàncies sobrevingudes i imprevisibles en el moment de la 
licitació, com és la situació real de l’estat de deteriorament de la xarxa municipal de 
clavegueram, i atès que l’increment de l’import adjudicat no supera el 50%, en els 
termes establerts als apartats 1.a), 1.b) i 2.b) de l’article 205 de la LCSP.

Atès el previst a l’article 109.3 de la LCSP on s’estableix que, quan el preu del contracte 
experimenti una variació com a conseqüència d’una modificació de contracte, s’haurà 
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de reajustar l’import de la garantia dipositada en el termini de 15 dies comptats des 
de la notificació de l’acord de modificació, per guardar la deguda proporció amb el nou 
preu modificat, caldrà requerir l’adjudicatària el dipòsit de l’import de 1.100,13€, 
corresponents al 5% de l’import incrementat en la modificació. 

La modificació proposada s’haurà de formalitzar en addenda al contracte signat 
conforme al què disposa l’article 153 de la LCSP, i haurà de ser publicada en el perfil 
del contractant de conformitat amb l’article 63 del mateix cos legal.

La modificació ha estat acceptada tàcitament per l’empresa adjudicatària, en haver 
estat ja executada part de les obres incloses en aquesta modificació de contracte.

L’òrgan competent per aprovar la modificació del contracte és la Junta de Govern Local.

La secretària acctal. de l’Ajuntament ha emès informe favorable, que consta 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 modificació de contracte del Lot núm. 1 del contracte de serveis 
per a la neteja, inspecció i manteniment de les infraestructures d’aigües residuals i 
pluvials que integren la xarxa pública de sanejament en baixa, adjudicat a l’empresa 
Sociedad General de Aguas de Barcelona SAU amb CIF A08000234 (AGBAR), en els 
termes indicats a la part expositiva, per import de 22.002,64€, 10% d’IVA exclòs, 
suposant un total de l’import adjudicat de 161.474,98€, 10% IVA exclòs, i un 
increment del 15,78%.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa que inclou l’IVA, per import total màxim del 
contracte de 24.202,90 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 
13.160.22799 de l’estat de despeses del vigent pressupost municipal, essent necessari 
disposar de crèdit per vinculació.

TERCER. Requerir l’empresa Sociedad General de Aguas de Barcelona SAU amb CIF 
A08000234 (AGBAR) perquè dipositi l’import de 1.100,13€ corresponent al 5% de 
l’import de modificació, en concepte de fiança en qualsevol de les modalitats previstes 
en l’article 110 de la LCSP i en la clàusula VI.11. del PCAP. Per a dipositar la fiança 
mitjançant aval o assegurança de caució, serà obligatori sol·licitar cita prèvia al telèfon 
de Tresoreria 93.650.02.11 ext. 2051. Si aquest dipòsit es formalitza mitjançant 
transferència bancària o metàl·lic, el número de compte és el següent: Caixabank ES27 
2100 0552 10 0200006856. A la pàgina web de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat 
poden obtenir els documents de conformitat de prestació de garantia mitjançant 
retenció en el preu, i els models d’aval i assegurança de caució que s’hauran d’utilitzar 
obligatòriament, i que hauran d’estar legitimats per fedatari públic.

En cas que la primera factura sigui presentada sense que s’hagi dipositat l’import 
requerit en concepte de fiança per la modificació del contracte, aquest import serà 
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retingut d’ofici de l’import de la primera factura i, en cas de resultar insuficient, de 
l’import de les successives factures fins a completar el total de l’import requerit.

QUART. Formalitzar la modificació del contracte en document administratiu amb 
certificats digitals reconeguts, una vegada hagi estat dipositada la fiança requerida.

CINQUÈ. Formalitzar la modificació del contracte en document administratiu amb 
certificats digitals reconeguts, una vegada hagi estat dipositada la fiança requerida.

7. Adhesió a la primera pròrroga de l’Acord Marc del contracte de serveis 
d'assegurança de Responsabilitat Civil i Patrimonial destinada a les entitats 
locals de Catalunya

Antecedents

El CCDL, per encàrrec de l’ACM, promou periòdicament, mitjançant les seves Centrals 
de Contractació, la licitació de contractes amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya recorrent a la utilització de les tècniques de racionalització de la contractació 
administrativa previstes a la vigent legislació en matèria de contractes del sector 
públic, principalment el denominat Acord marc, fórmula, que possibilita la contractació 
de forma agregada de bona part de les demandes de subministraments i serveis que 
es pretenen atendre, d’acord amb les necessitats a satisfer de les entitats locals 
adherides a l’Associació i detectades a partir de les actuacions de prospecció de mercat 
i estudis que porta a terme el gabinet d’estudis de l’entitat.

Igualment el CCDL va tramitar la licitació de l’Acord marc dels serveis d’assegurances 
de Vida i de Responsabilitat Civil Patrimonial amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2018.08), mitjançant procediment obert, d’acord amb els plecs de 
clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per Resolució 
de Presidència del CCDL núm. 1/2019 de data 9 de gener de 2019 i publicats al perfil 
de contractant de l’entitat. En data 5 d’abril de 2019, la Comissió Executiva del CCDL 
va resoldre adjudicar l’Acord marc dels serveis d’assegurances de vida i responsabilitat 
civil patrimonial (Exp. 2018.08), a les empreses adjudicatàries pel Lot 1 Vida Caixa 
Sau de Seguros y Reaseguros i Lot 2 Zurich Insurance PLC, Sucursal en España.

En data 1 de maig de 2019, es va procedir a formalitzar el corresponent Acord marc 
amb les empreses adjudicatàries.

En data 28 d’octubre de 2019, la Comissió Executiva del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local, va aprovar definitivament la cessió a favor de l’ACM de l’Acord 
marc de serveis d’assegurances de vida i responsabilitat civil i patrimonial.

En data 22 de febrer de 2021, la Comissió de Presidència acorda l’aprovació definitiva 
de la primera pròrroga de l’Acord marc de serveis d’assegurances de vida i 
responsabilitat civil i patrimonial (Exp. 2018.08), per un període addicional de 12 
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mesos més, des de l’1 de maig de 2021 fins a l’1 de maig de 2022. La formalització es 
dur a terme el 5 de març de 2021

Actualment, l’Ajuntament té contractada la pòlissa d’assegurança de responsabilitat 
civil número 00000087439253 fins el 5 d’agost de 2021 per adhesió de l’Acord Marc 
amb l’ACM (Exp.: 2018.08): Responsabilitat Civil i Patrimonial (Lot 2), amb destinació 
a les entitats locals de Catalunya. Pel normal funcionament d’aquest Ajuntament es fa 
necessària una nova contractació que ens asseguri la cobertura d’aquest tipus 
d’assegurances. En aquest sentit, i atès que l’ACM, a través del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local (CCDL) té adjudicada la primera pròrroga de l’Acord marc de 
serveis d’assegurances de vida i responsabilitat civil i patrimonial (Exp. 2018.08), en 
el seu lot 2, amb destinació a les entitats locals, a l’empresa Zurich Insurance, per un 
període addicional de 12 mesos més, des de l’1 de maig de 2021 fins a l’1 de maig de 
2022, 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 es considera procedent 
efectuar els tràmits oportuns per adherir-nos a aquest contracte, les especificacions 
del qual es concreten a continuació. En aquest sentit s’ha sol·licitat pressupost d’acord 
amb les condicions d’adjudicació, a l’empresa mediadora de l’empresa adjudicatària, 
Ferrer & Ojeda amb CIF B58265240, que l’ha presentat amb registre d’entrada 
2021/8222, de 20 de juliol, amb número d’oferta 1536642021, i per import anual de 
prima de 24.117,30€ (tots els impostos inclosos).

Fonaments de Dret

Primer. 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 i articles concordants 
del TRLCSP en relació a les adhesions formalitzades abans de l’entrada en vigor de la 
nova LCSP. 

Segon. Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc, i de 
l’adjudicació de contractes basats en aquests.

Tercer. Article 153 i 220 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes 
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents 
documents contractuals.

Quart. Disposició addicional 3a. de la LSCP.

Cinquè. Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que 
regeixen l’Acord marc de serveis d’assegurances de vida (lot 1) i responsabilitat civil i 
patrimonial (lot 2) amb destinació als ens locals de Catalunya aprovats per la Resolució 
de Presidència del CCDL núm. 1/2019 de data 9 de gener de 2019 i publicats al perfil 
de contractant de l’entitat.

Ateses les característiques d’aquest contracte, l’òrgan de contractació serà la Junta de 
Govern Local per delegació de l’Alcaldia efectuada en Decret núm. 2019/1301, de 21 
de juny.
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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 primera   
pròrroga de l’Acord marc del contracte de servei d’assegurances amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (Exp.2018.08) i contractar la pòlissa del Lot 2 relativa a 
Responsabilitat Civil i Patrimonial, a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, 
Sucursal en España, amb CIF W0072130H, per un import de 24.117,30€ (tots els 
impostos que graven les assegurances inclosos), amb vigència des del 6 d’agost de 
2021 al 5 d’agost de 2022.

SEGON. Adjudicar el contracte de serveis d’assegurances de vida i responsabilitat civil 
i patrimonial, a l’empresa Zurich Insurance PLC, Sucursal en España, amb CIF 
W0072130H, essent l’import total base de licitació de 24.117,30€ (tots els impostos 
inclosos). Codi CPV: 66516000-0 assegurances de responsabilitat civil.

TERCER. Adjudicar a la corredoria Ferrer & Ojeda Asociados, Correduría de Seguros 
SL, amb CIF B58265240, el servei de mediació d’assegurances dins l’Acord Marc dels 
serveis d’assegurances (Exp. 2018.08), Lot 2. Així mateix s’autoritza a Ferrer & Ojeda 
perquè pugui efectuar les gestions oportunes, tals com anul·lació, en relació amb la 
pòlissa encara vigent. 

QUART. Autoritzar i disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import total anual 
de 24.117,30€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 02.920.22400, del 
pressupost municipal vigent, essent necessari disposar de crèdit per vinculació, i 
subordinada al crèdit que es consigni en el pressupost de l’any 2022.

Exercici 2021 ..... 12.075,37€ (1er semestre del 6/08 al 5/02/2022)
Exercici 2022 ..... 12.041,93€ (2on semestre del 6/02 al 5/08/2022)

CINQUÈ. Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària, a l’agència 
mediadora Ferrer & Ojeda Asociados, Correduría de Seguros, SL, 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. Modificació del contracte de serveis per a la neteja de les dependències municipals.

En data 29 de març de 2021 es va adjudicar el contracte de serveis per a la neteja de 
tots els edificis i instal·lacions de titularitat municipal, 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. El contracte va ser formalitzat 
per ambdues parts en data 27 d’abril de 2021. 

El tècnic responsable del contracte ha emès informes, que s’incorporen a l’expedient, 
en relació a la necessitat de modificar-lo, per incorporació de nous centres municipals 
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d’una banda, i per necessitat d’introduir neteja amb reforç per situació de Covid19 de 
l’altra, ambdues amb efectes 1 d’agost de 2021 i fins 31 de desembre de 2021.

La clàusula VII.2. del PCAP relativa a les modificacions de contracte, determina que 
podrà ser modificat per causes previstes en la mateixa clàusula, com són incorporació 
o tancament de centres al contracte, o bé per causes imprevistes, com és l’execució 
de reforç de neteja per situació de Covid19. El redactat de la clàusula, amb les 
especificacions a seguir, és el següent:

Modificacions previstes

Les modificacions previstes del contracte seran degudes a una variació en les necessitats 
del servei, tal i com s’estableix a l’article 204 de la LCSP, essent les següents, amb un 
percentatge màxim de modificació del 20% sobre el preu de licitació:

 per la incorporació o baixa d’instal·lacions, o nous edificis i equipaments que
s’incorporin al contracte i/o per modificació de les necessitats de neteja d’un 
edifici/instal·lació existent.

Aquestes modificacions són obligatòries per al contractista. La modificació del contracte 
comporta la revisió de la fiança i s’ha de formalitzar en un document administratiu.

Modificacions no previstes

La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se quan 
es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l'article 205 de la LCSP, de 
conformitat amb el procediment regulat en l'article 191 de la LCSP i amb les particularitats 
previstes en l'article 207 de la LCSP. Les possibles incidències que esdevinguin en funció 
de l’evolució de la pandèmia del Covid19 tindran consideració de modificació no prevista, i 
es tramitarà en funció dels màxims permesos per la LCSP per aquests casos.

Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix 
l'article 153 de la LCSP.

En l’informe emès per a la modificació de contracte per incorporació de centres, 
s’especifiquen les modificacions a introduir en la neteja adjudicada inicialment, que 
comporten un augment del preu del contracte de 5.510,25€, 21% d’IVA exclòs i 
6.667,40€ 21% d’IVA inclòs, suposant un increment del 0,90% sobre l’import 
adjudicat, fixant un total de 615.810,15€, IVA exclòs. En conseqüència, l’import de la 
modificació no supera el 20%, essent una causa prevista en el PCAP i obligatòria per 
a l’adjudicatari, havent de dipositar nova fiança complementària i formalitzar el 
contracte.

Així mateix, en l’informe emès per a la modificació de contracte per incorporació de 
reforç de neteja per situació de Covid19, també s’especifiquen les modificacions a 
introduir en la neteja adjudicada inicialment, que comporten un augment de l’import 
inicial de 26.683,25€, 21% d’IVA exclòs i 32.286,73€ 21% d’IVA inclòs, suposant un 
increment del 4,37% sobre l’import adjudicat, fixant un total de 636.983,15€, IVA 
exclòs. L’empresa adjudicatària ha presentat acceptació de la modificació de contracte 
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mitjançant instància amb registre d’entrada núm. 2021/8315, de 23 de juliol. En 
conseqüència, l’import de la modificació no supera el 50% total acumulat i es pot 
procedir a la seva aprovació, atès que la modificació proposada s’enquadra per raó 
d’interès públic en derivar-se de circumstàncies sobrevingudes i imprevisibles en el 
moment de la licitació, com és la crisis sanitària produïda pel Covid-19, en els termes 

de l’article 205.2.b), i no altera les condicions essencials del contracte de conformitat 
amb el mateix article, atès que introdueix únicament variables estrictament 
indispensables per fer front a les demandes generades per la crisi del COVID19, i no 
sobrepassar el 50% permès en els plecs.

Atès el previst a l’article 109.3 de la LCSP on s’estableix que, quan el preu del contracte 
experimenti una variació com a conseqüència d’una modificació de contracte, s’haurà 
de reajustar l’import de la garantia dipositada en el termini de 15 dies comptats des 
de la notificació de l’acord de modificació, per guardar la deguda proporció amb el nou 
preu modificat, caldrà requerir l’adjudicatària el dipòsit de l’import de 1.609,68€, 
corresponents al 5% de l’import incrementat en la present modificació. 

La secretaria acctal. de l’Ajuntament ha emès informe al respecte, que forma part de 
l’expedient. 

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

PRIMER. Aprovar la modificació del contracte de serveis per a la neteja de tots els 
edificis i instal·lacions de titularitat municipal, formalitzat amb l’empresa Multianau SL 
amb CIF B50819507, en els termes establerts en la part expositiva i en els dos 
informes tècnics emesos pel responsable del contracte que formen part de l’expedient, 
des de l’1 d’agost de 2021 i fins el 31 de desembre de 2021, per import de 32.193,50€, 
21% d’IVA exclòs, suposant un increment acumulat del 5,27%, fixant un nou import 
del contracte de 642.493,40€.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import total de 38.954,14€, 21% d’IVA 
inclòs, amb càrrec les aplicacions pressupostàries relacionades seguidament del vigent 
pressupost municipal, amb el següent desglossament:

Import en € Aplicació pressupostària Tipus d’instal·lacions

17.001,41€ 02.342.22700 Esportives
2.184,95€ 02.933.22700 Administratives
168,80€ 02.933.22700 Punt informació turístic
15.004,00€ 02.323.22700 Ensenyament
4.313,65€ 02.337.22700 Casal de les Magnòlies
281,33€ 02.136.22700 essent necessari 

disposar de crèdit per vinculació
Bombers

TERCER. Requerir a l’empresa Multianau SL amb CIF B50819507 per a què presenti 
dins el termini de 15 dies hàbils a comptar des del següent a la recepció de la notificació 
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del present acord, l’acreditació d’haver dipositat a disposició de l’Ajuntament la 
quantitat de 1.609,68€, que correspon al 5% de l’import d’aprovació de la modificació 
del contracte, en concepte de fiança, en qualsevol de les modalitats previstes en 
l’article 110 de la LCSP i en la clàusula VI.11 del PCAP. Si aquest dipòsit es formalitza 
mitjançant transferència bancària o metàl·lic, el número de compte és el següent: 
Caixabank ES27 2100 0552 10 0200006856. A la pàgina web de l’Ajuntament de 
Corbera de Llobregat poden obtenir els documents de conformitat de prestació de 
garantia mitjançant retenció en el preu, i els models d’aval i assegurança de caució 
que s’hauran d’utilitzar obligatòriament, i que hauran d’estar legitimats per fedatari 
públic.

En cas que la primera factura sigui presentada sense que s’hagi dipositat l’import 
requerit en concepte de fiança per la modificació del contracte, aquest import serà 
retingut d’ofici de l’import de la primera factura i, en cas de resultar insuficient, de 
l’import de les successives factures fins a completar el total de l’import requerit.

QUART. Formalitzar la modificació del contracte en document administratiu amb 
certificats digitals reconeguts, una vegada hagi estat dipositada la fiança requerida.

CINQUÈ. Notificar la present resolució a l’empresa adjudicatària pel seu coneixement 
i efectes.

9. Incoació del contracte de subministrament amb instal·lació de càmeres 
de lectura de matrícula de vehicles.

Des de l’Àrea de mobilitat i seguretat ciutadana s’ha decidit incorporar els equipaments 
tecnològics necessaris per millorar la seguretat del municipi, quant a la circulació de 
vehicles a les vies públiques, sobre tot, les d’entrada i sortida del municipi, mitjançant 
la instal·lació d’una solució integral basada en càmeres de lectura de matrícules, pel 
control dels vehicles que circulen pel terme municipal, en cinc punts coincidents amb 
entrades i sortides del municipi. El subministrament i instal·lació d’aquests elements 
ha de ser efectuat per part d’una empresa especialitzada. Per a assolir aquest objectiu, 
procedeix efectuar una licitació que permeti l’adjudicació del contracte.

En conseqüència, s’adjunta a l’expedient el plec de clàusules administratives 
particulars i el plec de condicions tècniques que han de regular aquest contracte, i que 
han estat informats favorablement per la Secretaria General de l’Ajuntament, quedant 
incorporats a l’expedient.

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

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació del subministrament amb instal·lació de 
càmeres de lectura de matrícules de vehicles, mitjançant el procediment obert 
simplificat amb tramitació ordinària i no subjecte a regulació harmonitzada, i aprovar 
el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de condicions tècniques que 
regularan aquesta contractació. L’import de licitació s’estableix en un màxim de 
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65.838,58€, 21% d’IVA exclòs, per a la totalitat de la durada i execució del contracte, 
de conformitat amb el pressupost que consta com a Annex I al Plec de Condicions 
Tècniques. L’import del contracte serà el que resulti de l’oferta efectuada per l’empresa 
licitadora, i la baixa oferta serà la que s’apliqui uniformement als preus unitaris en què 
es desglossa el pressupost.

S’estableix un termini de màxim un mes a partir de la data establerta en l’acord 
d’adjudicació, preveient-se l’inici a 1 d’octubre de 2021, per a la finalització de totes 
les prestacions objecte del contracte, amb excepció del manteniment de la tota la 
instal·lació, que serà vigent durant tot el termini de garantia del contracte, sense 
possibilitat de ser prorrogat. 

SEGON. Convocar 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 a aquell en què hi aparegui publicat. La presentació 
de les proposicions es realitzarà digitalment mitjançant l’eina Sobre Digital disponible 
en el perfil del contractant municipal.

TERCER. Autoritzar la despesa per import màxim de 79.664,68€, 21% d’IVA inclòs, 
que es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 21.132.62300 
(PROJECTE ECÒNÒMIC 2020/2/AJUNT/16 i 2021/2/AJUNT/19) de l’estat de despeses 
del vigent pressupost municipal.

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

Vots a favor: Montserrat Febrero, Jordi Anducas, Víctor González i Cristina Blàsquiz
Vots en contra: Albert Cañellas 

10. Aprovació del conveni per a la gestió integrada a la Xarxa de Biblioteques 
municipals de la biblioteca Can Baró amb la Diputació de Barcelona.

L’entrada en vigor de la Llei 402015, de l’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
va modificar la regulació legal dels convenis interadministratius, establint 
l’obligatorietat d’incloure un termini de vigència de com a màxim quatre anys (amb la 
possibilitat de pròrroga per mutu acord de les parts). Aquest test legal va preveure 
també, a la seva Disposició Addicional 9a,  l’adaptació automàtica de tots els convenis 
vigents en el moment d’entrada en vigor de la llei en allò que es refereix al termini de 
vigència, de tal manera que tots els convenis que amb anterioritat a la nova llei 
haguessin previst una durada indefinida, van passar a tenir una durada de quatre 
anys, és a dir, fins a finals de 2020.

Els canvis normatius esmentats fan necessària la signatura urgent d’un nou conveni 
que doni cobertura, entre d’altres, a l’aportació que fa la Diputació de Barcelona al 
servei de lectura pública de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i que l’any 2019 es 
va concretar en 109.720,19 euros (en conceptes com el manteniment informàtic, la 
col·lecció, el foment a la lectura, la contractació de personal, la formació, etc.).
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La Diputació de Barcelona va trametre a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat 
(ENTRA-2021-5224), la minuta del nou conveni de gestió de la Xarxa de Biblioteques 
de la Diputació per l’Ajuntament de Corbera de Llobregat per a la seva aprovació.

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

PRIMER. Aprovar la minuta del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Corbera de Llobregat i la Diputació de Barcelona per a la gestió integrada ala Xarxa de 
Biblioteques municipals (XBM), de la biblioteca Can Baró de Corbera de Llobregat, que 
s’incorpora a l’expedient.

SEGON. Que l’ajuntament es compromet a fer front a les aportacions en fons 
documental i activitats de foment de la lectura fixades a l’annex 2 del conveni, 
consignant anualment en els seus respectius pressupostos l’assignació econòmica 
necessària. 

TERCER. Notificar a la Gerència de Serveis de Biblioteques l’aprovació de la minuta 
de conveni.

QUART. Comunicar-ho al Servei d’Intervenció municipal per al seu coneixement i 
efectes.

  
11. Aprovar la sol·licitud de subvenció destinada a l’adquisició de llibres per 
a la biblioteca municipal.

Al DOGC núm. 8462, de 21/07/2021 es dona publicitat de l’Acord del Consell 
d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), RESOLUCIÓ 
CLT/2223/2021, de 12 de juliol, pel qual s’aprova la segona convocatòria en l’àmbit 
de biblioteques, per a la concessió de subvencions en espècie, en règim de 
concurrència no competitiva, per l’adquisició de novetats editorials en català o en 
occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per 
l’any 2021.

El període per a presentar sol·licituds és del 22 de juliol al 7 de setembre de  2021.

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

ÚNIC.  Formalitzar la petició de la subvenció destinada a l’adquisició de llibres per a 
la biblioteca municipal, consistent en:

Subvenció en espècie per adquisició de novetats editorials en català o en occità 
destinades a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya subvenció en 
espècie per valor de 2.611€.
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12. 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 09:36 
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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