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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 7 de desembre de 2020,
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 30 DE NOVEMBRE DE 2020.
A les 09:30 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 ordinària mitjançant videoconferència. Ha
quedat acreditada la identitat dels membres, i la intercomunicació entre ells en temps
real i la disponibilitat dels medis durant la sessió.
Sota la Presidència de l’alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera, i assistits per la
secretària acctal., Marta Puig Puig hi assisteixen els membres següents:
-

Jordi Anducas i Planas, primer tinent d’alcaldessa
Albert Cañellas i Pagés, segon tinent d’alcaldessa
Víctor González i Julián, tercer tinent d’alcaldessa
Cristina Blasquiz i López, quarta tinenta d’alcaldessa

També hi assisteixen com a convidats, amb veu però sense vot, els regidors/res
següents:
-

Mercè Rocas i Rubio, regidora
Arturo Martínez i Laporta, regidor
Xavier Miquel i Pons, regidor
Mònica Estrader i Rodríguez, regidora
Meritxell García de Llanza, regidora

La presidenta obre la sessió i es tracten els assumptes següents que resulten aprovats
per unanimitat:

S'aprova, sense esmenes, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
MOBILITAT
2. Aprovació Pla local de seguretat viària de Corbera de Llobregat actualitzat
pel 2020-2023
El Pla local de seguretat viària de Corbera de Llobregat es va redactar durant l’any
2013 en base al conveni entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Corbera
de Llobregat.
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1. Aprovació acta sessió anterior.
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En data 6 de maig de 2020, ENTRA 4170, el Servei Català de Trànsit va enviar
l’Informe d’avaluació del període 2013-2016 i l’Actualització del Pla local de seguretat
viària pels anys 2020-2023.
Atès que aquest informe d’actualització ha estat elaborat seguint les línies de
cooperació entre l’Àrea de Seguretat Ciutadana i Mobilitat i el Servei Català de Trànsit,
la regidoria de l’Àrea de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, proposa a la Junta de Govern
Local l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER. Aprovar el Pla local de seguretat viària de Corbera de Llobregat, realitzat pel
Servei Català de Trànsit degudament actualitzat pel 2020-2023.
SEGON. Notificar aquest acord al Servei Català de Trànsit.
CONTRACTACIÓ
3. Incoació del contracte de subministrament de dispensadors d’aigua a les
dependències municipals.
Actualment es troben instal·lats dispensadors d’aigua de xarxa en els edificis
municipals que ho necessiten pel correcte funcionament dels mateixos, i un
dispensador d’aigua amb garrafes. El contracte vigent finalitza el proper 31 de
desembre de 2020, i en tractar-se d’un subministrament continuat en el temps,
procedeix la seva licitació. 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.
Aquest expedient es tramitarà anticipadament, de conformitat a l’establert en l’article
30.4 de les Bases d’execució del pressupost, atès que el seu inici està previst per un
exercici posterior al de l’inici de la tramitació.
Per tot l’exposat, la Regidoria de Règim Interior i Equipaments Municipals, proposa a
la Junta de Govern local, com a òrgan de contractació, l’adopció dels següents:

PRIMER. Aprovar la tramitació anticipada de l’expedient segons l’establert a l’article
30.4 de les Bases d’execució del pressupost.
SEGON. Aprovar l’expedient de contractació pel subministrament, en la modalitat
d’arrendament sense opció de compra, d’11 equips dispensadors i de filtratge d’aigua
de xarxa, i 2 equips dispensadors d’aigua mineral natural en garrafes, així com les
corresponents garrafes i els gots que siguin necessaris, amb instal·lació, manteniment
i higienitzacions incloses, amb què s’han d’abastir diversos equipaments de titularitat
municipals, mitjançant el procediment obert simplificat abreujat, i aprovar el Plec de
clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques que regularan
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aquesta contractació. L’import de licitació s’estableix en un màxim de 7.698,00€, IVA
exclòs, que es desglossa en 6.996,00€ amb un 21% d’IVA exclòs, i 702,00€ amb un
10% d’IVA exclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte, amb possibilitat de
ser prorrogat per dos anys més, essent el preu unitari mensual de 26,50€, 21% d’IVA
exclòs, pel lloguer i manteniment dels dispensadors de xarxa d’aigua, i 5,85€/unitat,
10% d’IVA exclòs, pel subministrament de les garrafes d’aigua, segons l’establert a la
clàusula II.1. del Plec de prescripcions tècniques.
S’estima com a data d’inici del contracte l’1 de gener de 2021.
TERCER. Convocar el procediment obert simplificat abreujat publicant l’anunci de
licitació en el perfil del contractant, atorgant un termini de 5 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.
QUART. Autoritzar la despesa, de caràcter plurianual, per import màxim de
9.237,36€, IVA inclòs, que es finançarà atenent el següent desglossament:


Exercici 2021: import màxim de 4.618,68€, (IVA inclòs) amb càrrec a les
següents aplicacions pressupostàries subordinades al crèdit que es consigni en
el pressupost municipal de l’any 2021:
02.920.20300 (lloguer)............................. 4.232,58€ 21% IVA inclòs
02.920.22105 (garrafes aigua)..................
386,10€ 10% IVA inclòs



Exercici 2022: import màxim de 4.618,68€, (IVA inclòs) amb càrrec a les
següents aplicacions pressupostàries subordinades al crèdit que es consigni en
el pressupost municipal de l’any 2022:
02.920.20300 (lloguer)............................. 4.232,58€ 21% IVA inclòs
02.920.22105 (garrafes aigua)..................
386,10€ 10% IVA inclòs

4. Declaració deserta la licitació del contracte de serveis postals i paqueteria.
En data 2 de novembre de 2020, La Junta de Govern Local va adoptar l’acord per
iniciar la tramitació de l’expedient de contractació de serveis postals i paqueteria de
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, mitjançant el procediment obert simplificat
abreujat i tramitació anticipada, i amb presentació de Sobre Digital. La convocatòria
de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació en data 4 de
novembre de 2020, amb un període de deu (10) dies hàbils per a presentar ofertes,
essent l’últim dia el 18 de novembre de 2020 a les 23.59 hores.
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CINQUÈ. Facultar l’Alcaldessa per a aprovar els actes de tràmit que esdevinguin
d’aquesta licitació.
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Una vegada finalitzat aquest termini cap empresa ha presentat oferta, tal i com es
desprèn del certificat emès per l’eina Sobre Digital en data 19 de novembre de 2020,
que s’incorpora a l’expedient sense cap oferta presentada, si bé es pot observar que,
en els informes de traça que emet l’eina Sobre Digital, una única empreses va iniciar
els tràmits per a la seva presentació, sense haver-la finalitzat. Aquesta empresa és
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, SME.
Consultada aquesta empresa per part del Servei de Contractació, sobre els motius de
la no presentació, aporta documentació mitjançant correu electrònic, sobre la
impossibilitat de complir amb el plec tècnic per tenir una durada de dos anys,
prorrogable per dos anys més en les mateixes condicions, incloses les econòmiques, i
no poder garantir ni oferir preus unitaris més enllà dels primers dos anys de contracte.
En conseqüència, procedeix elevar a la Junta de Govern Local, com a òrgan de
contractació, la proposta per declarar la licitació deserta, anul·lant l’autorització de la
despesa, de caràcter plurianual, per import total màxim de 18.327,72€, 21% d’IVA
inclòs, subordinada al crèdit que es consignés en els pressupostos dels anys 2021 i
2022, aprovada en el resolent quart de l’acord d’incoació i aprovació de l’expedient, i
que forma part del mateix, tal i com se’n desprèn de l’informe emès en data 19 de
novembre de 2020 per la responsable del Servei de Contractació, i que forma part de
l’expedient.
Així mateix, procedeix aprovar un nou expedient de licitació dels serveis postals,
modificant els extrems que han impossibilitat la presentació d’ofertes, atès que la
necessitat de disposar d’aquest objecte continua vigent.
Per tot l’exposat, la Regidoria de l’àrea de Règim Interior i Equipaments Públics
proposa a la Junta de Govern local, com a òrgan de contractació, l’adopció dels
següents:
ACORDS

SEGON. Anul·lar la despesa, de caràcter plurianual, autoritzada en el resolent quart
de l’acord d’incoació, per import total màxim de 18.327,72€, IVA inclòs, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 02.920.22201 del pressupost municipal vigent, subordinada
al càrrec que es consigni als pressupostos dels exercicis 2021 i 2022, amb els imports
que hi consten.
TERCER. Notificar aquest acord al responsable del contracte pel seu coneixement i als
efectes oportuns, i publicar-la en el perfil del contractant.
5. Adjudicació contracte obres reposició voreres c. La Pau i Passatge
Bonastre.
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PRIMER. Declarar desert el procediment de licitació del contracte de serveis postals i
paqueteria de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, aprovat per acord de la Junta de
Govern Local de data 2 de novembre de 2020, pels motius exposats en els
antecedents.
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En data 26 d’octubre de 2020 la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient i incoació
de la licitació per a la contractació de les obres necessàries per a la reposició de voreres
al carrer La Pau (des del carrer Ausiàs Marc i fins la confluència amb el carrer Sant
Antoni) i del Passatge Bonastre, així com els documents tècnics, i es va convocar el
procediment obert simplificat abreujat amb presentació d’ofertes mitjançant Sobre
Digital, amb un import màxim de contracte de 51.834,05€ 21% d’IVA exclòs, i un
termini d’execució màxim de 2,5 mesos.
La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació
en data 27 d’octubre de 2020, amb un període de deu (10) dies hàbils per a presentar
ofertes, essent l’últim dia el 10 de novembre de 2020 a les 23.59 hores.

De la valoració efectuada per la Mesa de Contractació amb el resultat que consta en
les actes emeses, incorporades a l’expedient i publicades en el perfil del contractant
en data 20 de novembre de 2020, se’n desprèn que totes les ofertes presentades van
ser acceptades amb excepció de la presentada per l’empresa Lexus de construcciones
y contratas SL amb CIF XXXXXX722, per haver ofert un import en baixa anormal i no
haver-ne presentat justificació en resposta al requeriment efectuat en data 17 de
novembre, i es va proposar l’adjudicació del contracte a l’empresa licitadora Obres i
construccions Corbera, SL amb CIF XXXXXX302, en haver obtingut la màxima
puntuació amb 100 punts en oferir 38.927,38€, 21% d’IVA exclòs, no sobrepassar
l’import ofert el de licitació ni trobar-se en baixa anormal, i comprovada la seva
solvència en trobar-se inscrit en el RELI, tot advertint a l’empresa que el contracte no
podria iniciar-se fins que estigués aprovat el preceptiu pla de seguretat i salut que
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Dins el període de presentació catorze (14) empreses han presentat proposicions,
Artea Mediambient SL amb CIF XXXXXX183 i registre d’entrada 2020/10965, de 5 de
novembre a les 13.55 hores, Riger Over SL amb CIF XXXXXX728 i registre d’entrada
2020/11091, de 9 de novembre a les 11.15 hores, Construcciones F. Munné SA amb
CIF XXXXXX228 i registre d’entrada 2020/11107, de 9 de novembre a les 14.14 hores,
Girodservices SL amb CIF XXXXXX505 i registre d’entrada 2020/11115, de 9 de
novembre a les 17.44, Obres i Construccions Corbera SL amb CIF XXXXXX302 i
registre d’entrada 2020/11116, de 9 de novembre a les 18.11 hores, Iseova SL amb
CIF XXXXXX759 i registre d’entrada 2020/11131, de 10 de novembre a les 9.49 hores,
Tebancat SL amb CIF XXXXXX556 i registre d’entrada 2020/11133, de 10 de novembre
a les 10.24 hores, Estayc SL amb CIF XXXXXX075 i registre d’entrada 2020/11134, de
10 de novembre a les 10.34 hores, Obras Servicios y Mantenimientos Egara SL amb
CIF XXXXXX244 i registre d’entrada 2020/11154, de 10 de novembre a les 13.25
hores, Construcciones y rehabilitacions Vicenç SL amb CIF XXXXXX171 i registre
d’entrada 2020/11168, de 10 de novembre a les 18.06 hores, Obras y Servicios
Intersat SL amb CIF XXXXXX050 i registre d’entrada 2020/11169, de 10 de novembre
a les 19.17 hores, Lexus de Construcciones y contratas SL amb CIF XXXXXX722 i
registre d’entrada 2020/11171, de 10 de novembre a les 20.53 hores, Construcciones
y obres públicas Dibesa SL amb CIF XXXXXX644 i registre d’entrada 2020/11176, de
10 de novembre a les 22.32 hores, i Multiserveis Nou Net SL amb CIF XXXXXX711 i
registre d’entrada 2020/11177, de 10 de novembre a les 22.35 hores.
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haurà de presentar a l’ajuntament, moment en què es podrà signar l’acta d’inici d’obres
que fixarà l’inici del termini d’execució.
Per tot l’exposat, la Regidoria l’Àrea de Via Pública proposa a la Junta de Govern local,
com a òrgan de contractació, l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER. Adjudicar el contracte de les obres necessàries per a la reposició de voreres
al carrer La Pau (des del carrer Ausiàs Marc i fins la confluència amb el carrer Sant
Antoni) i del Passatge Bonastre, segons documents tècnics aprovats, a l’empresa
Obres i construccions Corbera, SL amb CIF XXXXXX302, per import total màxim de
38.927,38€, 21% d’IVA exclòs, amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives
Particulars, els documents tècnics aprovats, el Plec de Clàusules Administratives
Generals, i les propostes tècniques i econòmiques incloses a la seva proposició.
SEGON. El termini d’execució de màxim 2,5 setmanes s’iniciarà a comptar de la
signatura de l’acta d’inici d’obres, una vegada aprovat per l’Ajuntament el Pla de
seguretat i salut que haurà de ser presentat per l’empresa adjudicatària en el termini
màxim de cinc dies naturals a comptar de l’enviament de la notificació d’adjudicació.
TERCER. Requerir l’empresa adjudicatària Obres i construccions Corbera, SL amb CIF
XXXXXX302 per a què presenti mitjançant registre electrònic de l’Ajuntament, en el
termini inajornable de cinc dies naturals a comptar de l’enviament de la notificació del
present acord, el preceptiu Pla de Seguretat i Salut.
QUART. L’empresa adjudicatària ha declarat que no realitzarà subcontractació i, en
aquest sentit, no procedeix requerir-la perquè presenti les dades del coordinador en
matèria de seguretat i salut en fase d’execució. En cas que manifesti realitzar
subcontractació, haurà d’aportar, a més de les dades de les empreses que hauran de
comptar amb la mateixa solvència que la requerida a l’adjudicatària, les dades i
titulació de la persona que contractaran al seu càrrec com a coordinador, per tal que
l’Ajuntament en faci la designació preceptiva.

SISÈ. Formalitzar el present contracte mitjançant la signatura d'acceptació pel
contractista de la resolució d'adjudicació, que haurà d'efectuar-se no més tard dels
quinze dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l'adjudicació als
licitadors i candidats. La signatura d’acceptació per part del contractista s’acreditarà
amb la presentació de la mateixa en la seu electrònica de l’Ajuntament.
SETÈ. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a totes les empreses
licitadores, així com l’informe de valoració i adjudicació, i publicar-lo en el perfil del
contractant de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.
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CINQUÈ. Disposar la despesa per import total màxim del contracte de 47.102,13
euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària
11.155.61918 (PROJECTE/2020/2/AJUNT/12) del pressupost municipal vigent.
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JOVENTUT
6. Aprovació concessió subvenció i conveni Centre Esplai Corbera.
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 2020 l’atorgament d’una sèrie d’ajuts directes a
entitats i projectes juvenils 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 figura una a favor de l’entitat Centre
d’Esplai Corbera XXXXXX80A, per import de 3.500€, per al foment de la promoció i
difusió de les seves activitats de lleure 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.

Vist que L’àrea de Joventut reconeix i valora el treball que realitza el Centre d’Esplai
Corbera en el nostre municipi, ja que es considera que el temps lliure és un moment
molt important per a l’educació dels infants i joves, i cal aprofitar-lo, per la qual cosa
considera convenient per a l’interès públic contribuir a la seva prestació mitjançant
l’atorgament d’una subvenció directa per les activitats realitzades per aquesta entitat
durant l’any 2019. En concret, per les activitats dutes a terme de l’1 de gener al 31
d’agost del 2019 i per les Colònies i Campaments d’estiu realitzats de l’1 al 10 d’agost
del 2019.
Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea de Joventut proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents:
ACORDS
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09/12/2020 La secretària acctal.

Vist l’informe tècnic en el que es considera necessari construir una cultura participativa
i facilitar que les persones joves, en diferents àmbits socials, puguin realitzar les
tasques de desenvolupament tals com la universalitat en matèria de joventut sense
cap mena de distinció, la innovació, la proximitat, l’interès juvenil, la coordinació i la
cooperació, i atesa la valoració feta en el mateix informe en relació a la documentació
presentada.
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PRIMER. Aprovar la minuta del Conveni regulador entre l’Ajuntament i l’entitat Centre
d’Esplai Corbera XXXXXX80A, per tal de fomentar la realització de les activitats
d’educació en el lleure per a infants i joves dutes a terme, i la realització de les Colònies
i els Campaments d’Estiu de 2019.
SEGON. Aprovar l'atorgament d'una subvenció per concessió directa a favor del Centre
d’Esplai Corbera de la Parròquia de Santa Maria de Corbera, amb CIF: XXXXXX80A,
per import de 3.500€ destinada a finançar el funcionament de l’entitat i les activitats
desenvolupades, i la realització de les Colònies i Campaments d’Estiu de 2019.
TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l'entitat Centre d’Esplai Corbera de la
Parròquia de Santa Maria de Corbera, amb CIF: XXXXXX80A, per import de 3.500€,
amb càrrec a l'aplicació pressupostària 35.334.48911 del vigent pressupost municipal.
QUART. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a favor de l'entitat, destinada
a finançar les activitats d’educació en el lleure per a infants i joves, i la realització de
les Colònies i els Campaments d’Estiu de 2019.
CINQUÈ. Reconèixer l’obligació de la despesa de la subvenció atorgada a favor de
l’entitat Centre d’Esplai Corbera de la Parròquia de Santa Maria de Corbera, amb CIF:
XXXXXX80A, per import de 3.500€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
35.334.48911 i procedir al seu pagament una vegada subscrit el conveni regulador i
verificada la documentació justificativa.
SISÈ. Facultar a l’alcaldessa o en qui delegui per a la signatura del conveni.
SETÈ. Notificar aquesta Resolució als interessats als efectes escaients.
7. Precs i preguntes.
Tot seguit es procedeix a deliberar sobre qüestions diverses d’índole i problemàtica de
caràcter general.

Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital
La secretària acctal., Marta Puig Puig
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09/12/2020 La secretària acctal.

I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 11:30
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària acctal., certifico.»
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