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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 7 de juny 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 31 de maig de 2021.

A les 9:30 hores, es reuneix LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, en primera convocatòria, 
per a dur a terme la sessió ordinària i tractar els assumptes de l'ordre del dia. La sessió 
s’ha realitzat amb medis telemàtics, de conformitat amb el Decret 919/2021, ha 
quedat acreditada la identitat dels membres, i la intercomunicació entre ella en temps 
real i la disponibilitat dels medis durant la sessió.

Sota la Presidència de l’alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera, i assistits per la 
secretària acctal., Marta Puig Puig hi assisteixen els membres següents:

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

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

-    Mercè Rocas i Rubio, regidora
- Arturo Martínez i Laporta, regidor
- Mònica Estrader i Rodríguez, regidora

Absents i/o excusats/des: Meritxell García de Llanza i Xavier Miquel i Pons

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

1. Aprovació acta sessió anterior.

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

ALCALDIA

2. Modificació de les condicions del cofinançament de la subvenció concedida 
per la Diputació de Barcelona  per a la redacció del Projecte d’urbanització de 
la Servera.

El 6 de febrer de 2019 l’Ajuntament de Corbera de Llobregat vam sol·licitar a la 
Diputació de Barcelona el recurs d’Estratègies  i instruments urbanístics per a 
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urbanitzacions amb dèficits, l’objecte d’aquesta sol·licitud es la redacció del Projecte 
d’urbanització de la Unitat d’Actuació de La Servera.

El 30 de maig de 2019 NRE: 2019/5648 la Diputació de Barcelona ens comunica que 
la nostra petició ha estat inclosa en el marc del Catàleg de suport i serveis i les 
activitats locals 2019, dins del programa d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics pel 
suport tècnic per la redacció del Projecte d’urbanització de la Servera amb referencia 
1940011594. 

El 5 de juny de 2019 mitjançant decret 7355, la Diputació de Barcelona resol concedir 
a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat  el recurs tècnic per a la realització del 
Projecte d’urbanització de la Servera amb cofinançament  per part de l’ens 
destinatari:

Ens NIF Recurs Actuacio Num 
registre 
PMT

Codi 
Xarxa

Aportacio 
de la 
Diputació

Cost total Puntuació 

Ajuntament de 
Cobera de 
Llobregat

P0807100C Projectes 
d’urbanització 
en 
urbanitzacions 
amb déficits

Projecte Unitat 
d’Actuació 
urbanització 
de la Servera

1940011594 19/Y/275282 14.400€ 18.000€ 87

La concessió d’aquest recurs resta condicionada a l’acceptació per part de l’Ajuntament 
i a l’establiment d’una sèrie  de condicions pel seu cofinançament, concretament el 
punt cinquè del decret 7355, s’estableix que l’Ajuntament  ha d’aportar l’import  
corresponent al percentatge de finançament que li resulti d’aplicació i que haurà 
d’acreditar davant de la Diputació l’adopció de l’acord per a finançar la seva part del 
cost del projecte. 

En el punt Quart del decret 7355 s’estableix que l’import definitiu dels recurs vindrà 
determinat per l’import de l’adjudicació de la contractació que hi té associada i en tot 
cas per l’import de la liquidació del contracte i que en el moment que la Diputació 
comuniqui l’adjudicació del contracte objecte del recurs, l’Ajuntament haurà de 
transferir a la Diputació  mitjançant ingrés al compte especificat, l’import de 3.600€ 
(Cost total 18.000- aportació de la Diputació 14.400€= aportació Ajuntament 3.600€)

El 9 d’octubre de 2020 NRE 2020/9982 la Diputació de Barcelona ens notifica que 
mitjançant  Decret 7850 es resol l’adjudicació Lot 1: Corbera de Llobregat a l’empresa 
CIAE INGENIEROS, SLU, amb NIF:B65908204 per un import de 18.000€ (7.200,00€; 
2020 i 10.800,00€; 2021); ajusta comptablement les consignacions pressupostaries  
per adequar-les a les baixes que s’han produït en l’adjudicació, en el cas de Corbera 
de Llobregat la baixa ascendeix a 6.600,03€ i consigna un preu final en la redacció del 
Projecte d’urbanització de La Servera de 11.699,97€.

Aplicada la baixa de l’adjudicació per valor de 6.600,03€, el preu final de l’encàrrec 
per a la redacció del Projecte d’urbanització de La Servera ascendeix a 11.699,97€, si 
apliquem a aquest import el 20% acordat a la Junta de Govern Local de 23 de juliol 
de 2019 pel cofinançament del Projecte, l’Ajuntament haurà d’assumir un import de 
2.339,99€.
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El 12 de febrer de 2021 NRE 2021/1527 la Diputació de Barcelona adjunta la carta de 
pagament  de la liquidació del deute que es correspon amb els 2.339,99€, 20% del 
preu final de l’adjudicació.

Vist el punt SEGON de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de 23 de juliol de 
2019 on l’Ajuntament es compromet al cofinançament  per a la redacció del Projecte 
d’urbanització de la Servera, on la Diputació  aportarà 14.400€ i l’Ajuntament 3.600€; 
en el seu punt TERCER.- s’autoritza i disposa la despesa per a finançar  l’aportació de 
l’Ajuntament ascendent a 3.600€ amb càrrec a la partida pressupostaria 10.151.22706 
del pressupost vigent.

Vista aquesta baixa practicada en l’adjudicació final per a la redacció del Projecte 
d’urbanització per valor de 6.600,03€.

Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern local, com a òrgan de 
contractació, l’adopció dels acords següents:

ACORDS:  

PRIMER.- Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 2.339,99€ import 
corresponent al 20% del preu final per a la redacció del Projecte d’urbanització de la 
Servera de 11.699,97, amb càrrec a la partida pressupostaria 10.151.22706.

SEGON.- Notificar a la Diputació de Barcelona 

L’alcaldessa, s’absté de participar en la deliberació i en la votació d’aquest assumpte 
per possible conflicte d’interessos. 

BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN

3. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Associació del 
Casal de la Gent Gran les Magnòlies 2021

En data 4 de maig de 2021 l’Associació del Casal de la Gent Gran les Magnòlies ha 
presentat una sol·licitud de subvenció per finançar les activitats que desenvolupa. 
Aporta, també, una memòria de l’entitat, pressupost, declaracions responsables i 
acreditacions d’estar al corrent de les obligacions tributàries.

D’altra banda, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, reconeix i valora l’experiència en 
la gestió i la participació de l’Associació,  per la qual cosa es considera convenient per 
a l’interès públic contribuir a la seva prestació mitjançant l’atorgament d’una subvenció 
directa que permeti a l’Associació disposar tant de les instal·lacions com dels mitjans 
necessaris per a la realització d’activitats que apleguin la diversitat d’interessos del 
col·lectiu de la gent gran, permeti la creació d’espais relacionals, d’intercanvi, 
solidaritat i ajuda mútua i que potencií tant la programació d’activitats en el sí de 
l’equipament com fora.
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A tal efecte, està prevista una consignació nominativa en el Pressupost general 2021 
per a l’atorgament d’una subvenció directa a favor d’aquesta entitat.

D’acord amb la clàusula 10a de l’Ordenança general de subvencions, que estableix que 
la concessió directa normalment es formalitzarà en un conveni, s’ha redactat el 
corresponent conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Associació del Casal de la 
Gent Gran les Magnòlies per tal de fomentar la realització de les activitats d’acció social 
i en regula les condicions.

Correspon a la Junta de Govern Local l’adopció dels acord d’acceptació de subvencions 
per delegació de l’alcaldia (Decret 1250/2019)

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Benestar social i gent gran proposa a la 
Junta de Govern local,  l’adopció dels acords següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a l’Associació 
del Casal de la Gent Gran les Magnòlies (NIF G61105771), per import de 1.000,00€ 
destinada a finançar la realització d’activitats d’acció social al municipi desenvolupades 
durant l’any 2020.

SEGON. Aprovar la minuta del conveni de col·laboració a formalitzar entre 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i l’Associació del Casal de la Gent Gran les 
Magnòlies, per fomentar la realització d’activitats d’acció social, segons el text que 
queda incorporat a l’expedient.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l’Associació del Casal de la Gent Gran les 
Magnòlies, amb NIF G61105771, per import de 1.000,00€ amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 30.337.48902  del vigent pressupost municipal.

QUART. Reconèixer l’obligació del 50% en concepte de bestreta d’acord amb les 
condicions establertes a la clàusula tercera de l’esmentat conveni. 
CINQUÈ. Facultar l’alcaldessa per a la signatura del conveni.

SISÈ. Notificar l’acord adoptat a l’entitat.

   
COMERÇ I TURISME

4. Aprovació del conveni regulador entre l’Ajuntament i l’Associació de 
Comerciants i Empresaris de Corbera (ACOPA), per a la dinamització 
comercial 2021

L'Ajuntament de Corbera de Llobregat i l'Associació de Comerciants i Empresaris de 
Corbera (ACOPA) col·laboren mútuament amb l’objectiu d'impulsar i millorar el comerç 
al municipi, aplicant recursos materials i econòmics.
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Ambdós coincideixen en la voluntat d'afavorir la dinamització del comerç integrat en 
el teixit urbà i consideren que l’organització d’activitats contribueixen a la dinamització 
del comerç local.

Per altra banda l’Ajuntament considera convenient per a l’interès públic contribuir a la 
seva prestació mitjançant l’atorgament d’una subvenció directa en els termes 
consignats en aquest conveni per  la realització de campanyes de sensibilització, 
promoció, dinamització  comercial i foment de noves activitats i serveis que es 
desenvolupin durant la vigència d’aquest conveni. Per aquest motiu es contempla en 
el seu pressupost per al 2021 l’atorgament d’una sèrie d’ajuts directes a entitats 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 què 
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’Associació de 
Comerciants i Empresaris de Corbera (ACOPA), per import de 28.000€ (vint- i vuit mil 
euros), amb l’objectiu de dinamitzar i adaptar el teixit comercial i empresarial a les 
noves necessitats detectades o sorgides en el moment actual i 
al manteniment de la zona comercial “Cèntric”.

D’acord amb l’article 28.1 de la LGS, els convenis són l’instrument habitual per 
canalitzar les subvencions previstes nominativament en els 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 ACOPA (Associació de Comerciants i Empresaris de Corbera) amb CIF: 
G61252326, per instància SOL_ENTRA_2021_4896, de data 7 de maig de 2021, ha 
presentat la sol·licitud de subvenció de 28.000€, consignada nominativament al 
pressupost per a l’exercici 2021, en concepte de bestreta.

El dia 19 de maig de 2021 per instància SOL_ENTRA_2021_5491, presenta esmenes 
a la documentació presentada anteriorment.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Comerç i Turisme proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció dels acords següents,

ACORDS

PRIMER. Aprovar la minuta del conveni regulador entre l’Ajuntament i l’Associació de 
Comerciants i Empresaris de Corbera (ACOPA), amb NIF G61252326, per a la 
dinamització, manteniment de la zona comercial i adaptació el teixit comercial i 
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empresarial a les noves necessitats detectades o sorgides en el moment actual durant 
l’any 2021.

SEGON. Aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a favor de 
l'Associació de Comerciants i Empresaris de Corbera (ACOPA), destinada a finançar les 
accions generals de dinamització, manteniment de la zona comercial i adaptació del 
teixit comercial i empresarial a les noves necessitats detectades o sorgides en el 
moment actual, per import de 28.000€ per a l’any 2021.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a favor de l’Associació de Comerciants i 
Empresaris de Corbera, amb NIF G61252326, per import de 28.000€ amb càrrec a 
l’aplicació pressupostaria 25.433.48900 del pressupost municipal vigent.

QUART. Reconèixer l’obligació del 100%, en concepte de bestreta, de la subvenció 
atorgada per a l’any 2021 i procedir al pagament en la seva totalitat, un cop s’hagi 
subscrit el conveni regulador, d’acord amb les condicions establertes a la clàusula 
tercera del conveni i per considerar-se, contribuir en la seva prestació, d’interès públic 
i necessària per tal de dinamitzar, potenciar i adaptar el teixit comercial i empresarial 
a les noves necessitats detectades o sorgides en el moment actual.

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

SISÈ. Notificar l’acord adoptat a l’Associació de Comerciants (ACOPA).

   
CONTRACTACIÓ

5. Aprovar l’expedient de contractació del subministrament amb instal·lació 
de portes i finestres a tres edificis de titularitat municipal

Amb l’objectiu de millorar l’estanquitat, aïllament tèrmic i acústic, així com la 
seguretat, es fa necessari substituir l’actual fusteria exterior, incloent portes i finestres, 
de tres edificis de titularitat municipal, Escoles Jaume Balmes i Puig d’Agulles, i HPO. 
Aquestes feines han de ser realitzades per una empresa especialitzada que inclogui 
tant el subministrament com la instal·lació. 

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

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació del subministrament amb instal·lació de 
portes i finestres a tres edificis de titularitat municipal, mitjançant el procediment obert 
simplificat amb tramitació ordinària i no subjecte a regulació harmonitzada, i aprovar 
el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques que 
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regularan aquesta contractació. L’import de licitació s’estableix en un màxim de 
72.148,37€, 21% d’IVA exclòs, per a la totalitat del contracte. La durada del contracte 
s’estableix en un màxim de dos mesos, preveient-se la data d’inici el 5 de juliol de 
2021, i havent d’estar finalitzat abans de l’inici del curs escolar 2021/2022.

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 87.299,53€, 21% d’IVA inclòs, 
que es finançarà amb càrrec a les aplicacions pressupostàries núms. 02.323.63200 i 
02.1522.68200 de l’estat de despeses del vigent pressupost municipal, atenent el 
següent desglossament que inclou l’IVA:

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

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

6. Adhesió a la segona pròrroga del servei de manteniment i formació dels 
aparells desfibril·ladors (DEA) a tres escoles del municipi

Antecedents

Les escoles són espais de convivència diària d’unes 300 persones. La instal·lació 
d’aparells desfibril·ladors permetrà l’atenció d’emergències mèdiques del propi centre 
educatiu i del seu entorn. Les tres escoles proposades que no disposen d’aquests 
aparells són: Escola Jaume Balmes al carrer Sant Jordi, 27, Escola El Corb al carrer 
Empordà, 2 i Escola Cau de la Guineu al carrer Casanova, 32, de Corbera de Llobregat. 
En aquest sentit i atès que des de l’Ajuntament no es disposen dels mitjans materials 
ni personals adequats, es fa necessària la contractació d’aquesta adquisició amb la 
seva instal·lació, el servei de manteniment i la formació per a la seva utilització, per 
part d’una empresa especialitzada. 

Atès que l’ACM, a través del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) té 
adjudicat un Acord marc de subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA), i els 
serveis associats de manteniment i formació amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2016.03), i atès que l’Ajuntament està adherit al sistema de 
contractació centralitzada des del 30 de novembre de 2012, des de l’Àrea d’Educació 
es considera procedent efectuar els tràmits oportuns per adherir-nos a aquest 
contracte, les especificacions del qual es concreten a continuació. 

El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent procediment 
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administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives 
particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la Comissió Executiva de 
data 21 de desembre de 2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, va 
aprovar, en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 de juliol de 2017, 
adjudicar l’Acord marc de subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA), i els 
serveis associats de manteniment i formació amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2016.03) a les empreses seleccionades d’acord amb el detall per lots 
que seguidament es relaciona: 

1.- CARDIOSOS GLOBAL PROTECTION SL, LOTS: 1, 2, 3, 4, 5 i 6 
2.- CARYOSA SL, LOTS: 1, 2, 3, 4, 5 i 6
3.- CREU ROJA ESPANYOLA A CATALUNYA, LOTS: 1, 2 i 6
4.- NEOSALUS SOLUTIONS SL, LOTS: 2, 3, 5 i 6
5.- SCHILLER ESPAÑA SAU, LOTS: 1 i 3
6.- TECHNOLOGY 2050 SL, LOTS: 1, 2, 3, 4, 5 i 6
7.- TELEFONICA SOL. INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, SAU, LOTS: 4 
i 5

En data 20 d’octubre de 2017, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents entitats 
mercantils adjudicatàries, el corresponent contracte de subministrament d’aparells 
desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats de manteniment i formació, licitat de 
conformitat amb el procediment referenciat a l’apartat anterior. 

En la sessió de la Comissió Executiva del CCDL de data 26 d’abril de 2018, es resolgué 
aprovar definitivament la cessió de l’Acord marc de subministrament d’aparells 
desfibril·ladors (DEA) i els serveis associats i formació amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya (Expedient 2016.03) a favor de l’Associació Catalana de Municipis 
(ACM), en tots els seus lots, per tal que aquesta última es subrogués en la posició del 
CCDL en relació amb tots els drets i deures derivats de la relació contractual. 
Actuacions que es van formalitzar en data 17 de maig de 2018.

En data 18 de setembre de 2019, es va aprovar definitivament l’expedient de la 
primera pròrroga  de l’Acord marc de subministrament d’aparells desfibril·ladors 
(DEA), i els serveis associats de manteniment i formació amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya (Exp. 2016.03) per un període addicional de 12 mesos, des del 20 
d’octubre del 2019 fins a 20 d’octubre de 2020.

En data 19 de setembre de 2019, es va formalitzar, entre el l’ACM i les diferents 
entitats mercantils adjudicatàries, la primera pròrroga del contracte de 
subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats de 
manteniment i formació.

En data 5 d’octubre de 2020, es formalitza la segona pròrroga del contracte de 
subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA), pels lots 1-2-3-4 i 6.

En conseqüència, és voluntat d’aquest Consistori adherir-se a la segona pròrroga de 
l’Acord marc subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats 
de manteniment i formació amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
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2016.03), adjudicat a Creu Roja Espanyola a Catalunya amb CIF Q2866001G, Lots: 1, 
2 i 6, de conformitat amb l’informe emès pel responsable del contracte des de l’Àrea 
d’Educació que forma part de l’expedient.

Fonaments de Dret

Primer. L’objecte d’aquest Acord marc es qualifica com a contracte administratiu mixt 
de subministrament i serveis, segons el que estableixen els articles 2 de la Directiva 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública (en endavant DN) i 
12, en relació als articles 9 i 12, tots ells del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (en 
endavant TRLCSP).

Segon. L’Acord marc desenvoluparà la seva execució en els termes dels articles 33.4 
de la DN i el 198.4 del TRLCSP, i té com a objecte la regulació de les condicions en 
que tindran lloc els subministrament dels DEA i els serveis de manteniment, formació, 
senyalització i difusió adquirits per les entitats destinatàries, adherides al sistema de 
contractació centralitzada del CCDL i l’ACM, a l’empara d’allò disposat a l’article 205.2 
del TRLCSP.

Tercer. La DA 3a, apartat 10è de la nova LCSP, en relació al seus articles 218 i ss. 
preveuen de forma expressa la possibilitat que les associacions de municipis puguin 
crear centrals de contractació a les que s’hi podran adherir els ens locals associats, en 
aquest cas, en relació a un Acord marc.

Quart. De conformitat amb el que disposa la DT 1a de la nova LCSP, “Els expedients 
de contractació iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regiran per la 
normativa anterior.”

Cinquè. Ateses les característiques d’aquest contracte, l’òrgan de contractació serà la 
Junta de Govern Local per delegació de l’Alcaldia efectuada en Decret núm. 
2019/1301, de 21 de juny.

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

PRIMER. Disposar l’adhesió del municipi de Corbera de Llobregat a la segona  
pròrroga de l’Acord marc del contracte mixt de subministrament amb instal·lació dels 
aparells desfibril·ladors (DEA), del servei de manteniment i formació, amb destinació 
a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2016.03).  

SEGON. Adjudicar el contracte mixt de subministrament amb instal·lació dels aparells 
desfibril·ladors (DEA), del servei de manteniment i formació a tres escoles del 
municipi, a l’empresa adjudicatària Creu Roja Espanyola a Catalunya amb CIF 
Q2866001G, Lots: 1, 2 i 6, amb import total d’adjudicació de 7.107,00€, 21% d’IVA 
exclòs, preu unitat 2.369,00€,  (IVA exclòs). Els aparells han d’estar instal·lats en un 
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termini màxim de 3 mesos, a comptar des de la notificació de l’adjudicació del 
contracte.

TERCER. Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 8.599,47€, 
21% d’IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 31.326.62300, Projecte 
2021/AJUNT79, del vigent pressupost municipal.

QUART. Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària Creu Roja 
Espanyola a Catalunya amb CIF Q2866001G, 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.

7. Aprovar l’expedient de contractació de serveis de prevenció de riscos 
laborals aliè a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat

D’acord amb el que estableix la normativa vigent, els serveis de prevenció aliens són 
entitats especialitzades que disposen d’acreditació per l’administració laboral 
competent, prèvia aprovació de l’administració sanitària en relació als aspectes de 
caràcter sanitari, i capacitades per desenvolupar tasques en el camp de la prevenció 
laboral (amb caràcter multidisciplinari) amb personal especialitzat en les quatre 
disciplines (seguretat en el treball, higiene industrial, medicina del treball, i ergonomia 
i psicosociologia aplicada). L’Ajuntament de Corbera de Llobregat té contractat 
actualment aquest servei amb una empresa externa, fins el 30 de juny, data que acaba 
el contracte no essent prorrogable.

En aquest sentit, es fa necessària convocar una nova licitació, atès que el Consistori 
no disposa de mitjans ni personals ni tècnics per desenvolupar el contracte, i cal que 
una empresa especialitzada efectuï el servei de prevenció de riscos laborals aliè de 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat respecte a totes les activitats corresponents a 
les especialitats de Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, Ergonomia i 
Psicosociologia Aplicada i Vigilància de la Salut, de conformitat amb les previsions de 
la legislació vigent aplicable.

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 Recursos humans i ocupació proposa a la 
Junta de Govern local, l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de serveis de prevenció de riscos 
laborals aliè a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, mitjançant el procediment obert 
simplificat abreujat, amb tramitació ordinària no subjecte a regulació harmonitzada, 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 26.961,60€, IVA exclòs, dels quals 13.761,60€ cal aplicar el 21% d’IVA, i 
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13.200€ són exempts d’IVA per correspondre al previst quant a reconeixements 
mèdics, per a la totalitat de la durada inicial del contracte, establint un preu màxim 
per reconeixement mèdic efectivament realitzat de 60€, exempt d’IVA, i amb una 
estimació de 110 reconeixements anuals. L’import del preu unitari per reconeixement 
mèdic a aplicar serà el que resulti de l’aplicació de l’oferta que efectuï el licitador en la 
seva proposició econòmica.

El preu del contracte serà el que resulti del preu ofert per l’empresa adjudicatària, amb 
aplicació del màxim de reconeixements mèdics a realitzar amb el preu ofert per 
l’empresa, sense que aquest últim suposi un compromís per part de l’Ajuntament de 
consumir la totalitat dels reconeixements mèdics possibles, ni en conseqüència, 
d’abonar el preu màxim del contracte. 

La durada del contracte s’estableix des de la data que consti en l’acord d’adjudicació i 
per un període de dos anys, i podrà ésser prorrogat abans de la seva finalització per 
un màxim de dos anys més, essent obligatori per l’empresa adjudicatària, sempre i 
quan la pròrroga es comuniqui amb una antelació mínima de dos mesos. La pròrroga 
s’adoptarà amb les mateixes característiques tècniques i econòmiques fixades en els 
plecs que regulen la contractació de la durada inicial. S’estima com a data inicial del 
contracte l’1 de juliol de 2021.

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 
29.851,54€ IVA inclòs, que es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
05.920.22701 i 05.920.22702 de l’estat de despeses del pressupost municipal vigent, 
subordinades al crèdit que es consigni en el pressupost de l’exercici 2022, atenent el 
següent desglossament que inclou l’IVA:

 Exercici 2021: màxim de 10.762,86€ essent necessari disposar de crèdit per 
vinculació en ambdues aplicacions:

05.920.22701 .................. 4.162,86€
05.920.22702 .................. 6.600,00€

 Exercici 2022: màxim de 14.925,77€ 

05.920.22701 .................. 8.325,77€
05.920.22702 .................. 6.600,00€

 Exercici 2023: 4.162,91€

05.920.22701 .................. 4.162,91€
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El desglossament s’ha calculat en funció de les previsions del plec tècnic quant a 
reconeixements mèdics a realitzar en cada anualitat.

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

8. Precs i preguntes.
 
Tot seguit es procedeix a deliberar sobre qüestions diverses d’índole i problemàtica de 
caràcter general. 

I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 11:15 
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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