
Núm. Exp. General: [EXP.DATGEN.NUG]
La Pau,5 (08757) Referència: [EXP.DATGEN.REF]
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

 

Marta Puig Puig, secretària acctal., de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat,

CERTIFICO: Que la JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió ordinària celebrada el dia  12 
de setembre de 2022, per unanimitat, adopta l’acord següent, a reserva dels termes 
que resultin de l’aprovació de l’Acta corresponent, de conformitat amb l’article 206 del 
Reglament d’Organització i Funcionament:

« ACTA DE LA SESSIÓ ordinària DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA 
PER LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 5 de setembre de 2022.

Al despatx de l’Alcaldia, 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.

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
- Meritxell García de Llanza, regidora

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

1. Aprovació acta sessió anterior.

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

CONTRACTACIÓ 

2. Adjudicació del contracte d’obres per a la renovació dels vestidors i vestíbul 
d’entrada de l’edifici de la piscina municipal.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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En data 20 de juny de 2022 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de 
l’expedient de licitació per a la contractació de les obres necessàries per executar la 
renovació dels vestidors i vestíbul d’entrada de l’edifici de la piscina municipal de 
Corbera de Llobregat, i iniciar els tràmits per a la seva licitació i adjudicació, mitjançant 
el procediment obert simplificat amb tramitació ordinària i no subjecte a regulació 
harmonitzada, aprovant-ne el Plec de clàusules administratives particulars que, 
juntament amb el Plec de clàusules administratives generals aprovat per l’Ajuntament 
i el projecte aprovat inicialment el 19 d’abril de 2022 i definitivament el 20 de juny de 
2022, han de regular aquesta contractació. L’import de licitació total es va establir en 
un màxim de 306.033,49€, 21% d’IVA exclòs, i un termini d’execució màxim de 4 
mesos, establint l’inici de les obres a principis del mes de setembre de 2022. 
L’adjudicació de les obres objecte del contracte es va condicionar suspensivament a 
l’aprovació definitiva del projecte que, actualment es troba ja aprovat definitivament.

La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació 
en data 21 de juny de 2022, amb un període de vint (20) dies naturals per a presentar 
ofertes, essent l’últim dia l’11 de juliol de 2022 a les 23.59 hores. 

Dins el període de presentació cinc (5) empreses han presentat proposicions, essent 
per ordre de presentació i tal i com consta en el certificat d’ofertes presentades emès 
per l’Eina Sobre Digital, CONSTRU-ECO PARK, S.L amb CIF B62433578 i registre 
d’entrada E/000902-2022, de 07/07/2022 a les 13:48:07; Ingeniería de Proyectos y 
Sistemas amb CIF B64705841 i registre d’entrada E/000941-2022, de 08/07/2022 a 
les 13:27:32; IBERGESTION CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A. amb CIF A50308055 i 
registre d’entrada E/000953-2022, d’11/07/2022 a les 10:41:05; IZER INGENIERIA Y 
ECONOMIA S.L. amb CIF B65449183 i registre d’entrada E/000968-2022, 
d’11/07/2022 a les 17:39:58; i GESTIÓ D'OBRES I SERVEIS SOSTENIBLES, SL amb 
CIF B66355900 i registre d’entrada E/000969-2022, d’11/07/2022 a les 18:27:37.

En data 14 de juliol de 2022 es va efectuar l’obertura dels sobres únics digitals 
presentats a la licitació, amb el resultat que consta a l’acta publicada al perfil del 
contractant, resultant acceptades totes les ofertes, excepte la presentada per 
l’empresa licitadora Ingeniería de Proyectos y Sistemas amb CIF B64705841, que va 
ser requerida per esmenar part de la documentació administrativa presentada, en 
concret, la relativa a l’acreditació de disposar de tota la solvència econòmica i tècnica 
segons el disposat en el PCAP, atès que de la documentació presentada a la licitació 
no en quedava acreditat, atès que tot i estar inscrit en el RELI, allà no hi consta cap 
acreditació de disposar de la solvència econòmica i tècnica requerida en el PCAP. La 
solvència econòmica i tècnica s’havia d’acreditar o bé aportant certificat de classificació 
en ROLECE o RELI, o bé amb volum anual de negocis i relació d’obres que haurà de 
constar en el RELI. Així mateix, se’ls requereix aclariment sobre l’Annex II presentat, 
i sense que es puguin variar els imports oferts, en ser detectat error material en 
l’import econòmic presentat en l’Annex II, que no impedia conèixer el sentit de l’oferta.

Per a fer-ho se’ls va concedir un termini màxim de cinc dies naturals, de conformitat 
amb l’establert a la clàusula VI.9 del PCAP. El requeriment es va efectuar dins l’Eina 
Sobre Digital de la Plataforma de Contractació, i la documentació requerida havia de 
ser aportada mitjançant la mateixa Eina. En cas de no presentació en el termini màxim 
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concedit, o bé utilitzant qualsevol altre mitjà que no sigui l’Eina Sobre Digital, quedaran 
automàticament exclosos de la licitació. Així mateix quedarien exclosos si la Mesa 
considera que no queda acreditada la solvència econòmica i tècnica requerides en el 
PCAP, així com que l’aclariment de l’Annex II presentat contingués oferta amb imports 
econòmics diferents als inicials. El requeriment es va efectuar el 18 de juliol de 2022 
a les 09:27 hores, i el termini màxim finalitzava el 25 de juliol de 2022 a les 23:59 
hores.

L’empresa requerida Ingeniería de Proyectos y Sistemas amb CIF B64705841 ha 
presentat l’esmena de la documentació requerida mitjançant l’Eina Sobre Digial, amb 
registre d’entrada E/001064-2022, de 18/07/2022 a les 09:50 hores. Comprovada la 
documentació aportada, l’empresa continua sense acreditar disposar de tota la 
solvència econòmica i tècnica requerida, i torna a presentar únicament certificat 
d’inscripció en el RELI, però comprovades novament les dades que hi consten en el 
moment de la presentació de l’esmena, no hi figura cap dada relativa a solvència 
econòmica ni tècnica, ni de disposar de la classificació de contractista. En 
conseqüència, tot i haver aportat esmenat l’error material de l’Annex II sense 
modificació d’imports econòmics, procedeix excloure l’empresa licitadora del 
procediment de licitació en no tenir acreditada tota la solvència econòmica i tècnica 
requerida en els plecs reguladors del contracte.

De la valoració de les quatre (4) empreses licitadores acceptades al procediment, 
efectuada per la Mesa de Contractació amb el resultat que consta en l’acta emesa, que 
s’incorpora a l’expedient i es publica en el perfil del contractant, que l’oferta amb la 
millor relació qualitat-preu és la presentada per l’empresa IBERGESTION 
CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A. amb CIF A50308055, en haver obtingut una 
puntuació total de 100,00 punts, no sobrepassar l’import ofert el de licitació, no haver 
incorregut en baixa anormal, i tenir acreditada la capacitat d’obrar i solvència 
econòmica i tècnica requerides en disposar de la classificació exigida, trobar-se al 
corrent de les seves obligacions tributàries i de seguretat social, de conformitat amb 
les dades que consten al RELI, havent ofert un import màxim total de 263.100,00€, 
IVA exclòs. En conseqüència es va proposar per a la seva adjudicació, amb 
requeriment previ del dipòsit de garantia definitiva, en no procedir el requeriment de 
cap altra documentació administrativa.

El requeriment es va efectuar per Decret d’Alcaldia 2022/1407, de 26 de juliol, perquè 
l’empresa IBERGESTION CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A. amb CIF A50308055 
diposités l’import corresponent a la fiança definitiva del 5% de l’import d’adjudicació, 
essent l’import requerit de 13.155,00€, en el termini màxim de 7 dies hàbils a comptar 
de l’enviament del mateix. La notificació del Decret es va efectuar en data 27 de juliol, 
finalitzant el termini concedit el 5 d’agost de 2022. Els condicionants requerits en el 
Decret d’Alcaldia núm. 2022/1407, de 26 de juliol, han estat complerts correctament 
en haver estat dipositada assegurança de caució davant la Tresoreria en data 5 d’agost 
de 2022, que forma part de l’expedient. 

Atès que l’adjudicació d’aquest contracte es va condicionar suspensivament a 
l’aprovació definitiva del projecte, i atès que aquest condicionant ha estat efectuat, en 
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haver-se aprovat definitivament el projecte per acord de Junta de Govern Local de 20 
de juny de 2022, procedeix tramitar l’acord d’adjudicació del contracte.

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 les obres necessàries per executar la renovació 
dels vestidors i vestíbul d’entrada de l’edifici de la piscina municipal de Corbera de 
Llobregat, a l’empresa IBERGESTION CONSTRUCCIONES Y OBRAS SA amb CIF 
A50308055, per import màxim de 263.100,00€, 21% d’IVA exclòs. L’import de licitació 
total s’estableix en un màxim de 306.033,49€, 21% d’IVA exclòs, per a la totalitat de 
l’execució del contracte, amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars, 
projecte aprovat definitivament, el Plec de Clàusules Administratives Generals, i les 
propostes tècniques i econòmiques incloses a la seva proposició.

SEGON. El termini d’execució del contracte s’estableix en un màxim de 4 mesos, a 
comptar de la data d’inici de les obres prevista per principis de setembre de 2022, i 
sempre que hagi estat aprovat el pla de seguretat i salut que haurà de presentar 
l’empresa adjudicatària en el termini màxim de cinc (5) dies naturals a comptar de 
l’enviament de l’acord d’adjudicació, i s’iniciarà amb la signatura de l’acta de 
comprovació del replanteig, una vegada aprovat el Pla de Seguretat i Salut. Per a la 
concreció de la data exacte de signatura de l’acta i inici de les obres, caldrà que es 
contacti amb el responsable del contracte, el tècnic municipal Sr. R. R..

TERCER. Requerir l’empresa adjudicatària IBERGESTION CONSTRUCCIONES Y OBRAS 
SA amb CIF A50308055 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 posteriorment, 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.

CINQUÈ. Disposar la despesa per import total màxim del contracte de 318.351,00 
euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
02.342.63200 (Projecte econòmic 2022/2/AJUNT/31) del pressupost municipal vigent.

SISÈ. Formalitzar el present contracte en document administratiu, que serà signat 
amb certificat digital reconegut, en un termini no superior a 5 dies a partir de 
l’enviament de la notificació de l’acord d’adjudicació, al qual s’annexarà el plec de 
clàusules i el resum del projecte com a part integrant, i es publicarà en un termini no 
superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant.

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

3. Adjudicació del contracte de serveis per a la recollida i custòdia d’animals.

En data 20 de juny de 2022 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de 
l’expedient de contractació de serveis de recollida i custòdia d'animals de companyia, 
així com la recollida dels animals morts que es trobin en el terme municipal i el seu 
correcte tractament posterior, i es va convocar la licitació pel procediment obert amb 
tramitació ordinària no subjecte a regulació harmonitzada, amb presentació d’ofertes 
mitjançant Sobre Digital, amb un import màxim total de 76.000,00€, 21% d’IVA 
exclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte, amb possibilitat de ser prorrogat 
per un màxim de dos anys més, i amb data d’inici d’1 d’octubre de 2022.

La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació 
en data 22 de juny de 2022, amb un període de quinze (15) dies naturals per a 
presentar ofertes, essent l’últim dia el 7 de juliol de 2020 a les 23.59 hores. 

Dins el període de presentació una (1) única empresa ha presenta proposició, 
Residència Canina Font Galí SL amb CIF B60985405 i registre d’entrada E/000888-
2022, de 6 de juliol a les 15:05 hores, tal i com consta en el certificat d’ofertes 
presentades emès per l’Eina Sobre Digital de la Plataforma de Contractació Pública.

De la valoració efectuada per la Mesa de Contractació amb el resultat que consta en 
l’acta emesa, que s’incorpora a l’expedient i es publica en el perfil del contractant, es 
proposa l’adjudicació del contracte a l’empresa licitadora Residència Canina Font 
Galí SL amb CIF B60985405, en haver obtingut una puntuació total de 100 punts 
havent ofert un import de 68.500,00€, 21% d’IVA exclòs, que no incorre en baixa 
anormal, i tenir acreditada la capacitat de contractar, solvències requerides, i trobar-
se al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de seguretat social. En 
conseqüència es va proposar per a la seva adjudicació, amb requeriment previ del 
dipòsit de garantia definitiva.

El requeriment es va efectuar per Decret d’Alcaldia 2022/1344, de 16 de juliol, perquè 
l’empresa Residència Canina Font Galí SL amb CIF B60985405 diposités l’import 
corresponent a la fiança definitiva del 5% de l’import d’adjudicació, essent l’import 
requerit de 3.425,00€, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar de l’enviament 
del mateix. La notificació del Decret es va efectuar en data 19 de juliol, finalitzant el 
termini concedit el 2 d’agost de 2022. Els condicionants requerits en el Decret 
d’Alcaldia núm. 2022/1344, de 16 de juliol, han estat complerts correctament en haver 
estat efectuada transferència bancària en el compte bancari establert, en data 21 de 
juliol de 2022, que forma part de l’expedient. 

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Salut pública proposa a la Junta de Govern 
local, l’adopció dels acords següents:
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PRIMER. Adjudicar el contracte de serveis de recollida i custòdia d'animals de 
companyia, així com la recollida dels animals morts que es trobin en el terme municipal 
i el seu correcte tractament posterior, a l’empresa Residència Canina Font Galí SL 
amb CIF B60985405, per import màxim de 68.500,00€, 21% d’IVA exclòs, per a la 
totalitat de la durada inicial del contracte, fixada en dos (2) anys, amb subjecció al 
Plec de Clàusules Administratives Particulars, el Plec de Condicions Tècniques, el Plec 
de Clàusules Administratives Generals, i les propostes tècniques i econòmiques 
incloses a la seva proposició.

SEGON. La durada inicial del contracte s’estableix en dos anys amb data d’inici 1 
d’octubre de 2022, i podrà ser prorrogat per un màxim de dos (2) anys més, essent 
potestativa per l’Ajuntament i obligatòria per a l’empresa adjudicatària si s’acorda amb 
una antelació mínima de dos mesos. L’acord de pròrroga es podrà adoptar per a la 
seva totalitat o bé per períodes més curts, sense que en la seva totalitat es puguin 
superar el màxim previst, ni que en cap cas s’alterin les condicions del contracte 
inicials, incloses les condicions econòmiques.

TERCER. Anular l’autorització de la despesa, de caràcter plurianual, aprovada en el 
resolent tercer de l’acord d’incoació de data 20 de juny de 2022, per import total de 
9.075,00€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 24.311.22706 del pressupost 
municipal vigent, subordinada al crèdit que es consigni en els pressupostos dels 
exercicis 2023 i 2024, amb el següent desglossament:
 

 Exercici 2022: 1.134,38€
 Exercici 2023: 4.537,50€ 
 Exercici 2024: 3.403,12€ 

QUART. Disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import total màxim del 
contracte de 82.885,00 euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 24.311.22706 del pressupost municipal vigent, subordinada al crèdit 
que es consigni en els pressupostos dels exercicis 2023 i 2024, amb el següent 
desglossament:
 

 Exercici 2022: 10.360,62€
 Exercici 2023: 41.442,50€
 Exercici 2024: 31.081,88€

CINQUÈ. Formalitzar el present contracte en document administratiu, que serà signat 
amb certificat digital reconegut, en un termini no superior a 5 dies una vegada 
transcorreguts 15 dies hàbils a partir de l’enviament de la notificació de l’acord 
d’adjudicació, al qual s’annexarà el plec de clàusules i el plec de condicions tècniques, 
i es publicarà en un termini no superior a quinze dies després del seu perfeccionament 
en el perfil de contractant.

SISÈ. 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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4. Aprovació de la certificació única i final del contracte d’obres per a la 
renovació de la impermeabilització de la coberta posterior del bloc A dels 
edificis HPO.

En data 11 d’abril de 2022 es va adjudicar el contracte per a l’execució de les obres 
necessàries per a la renovació de la impermeabilització de la coberta posterior del bloc 
A del carrer Casanovas, 26, segons document tècnic aprovat en el mateix acord, i 
tramitat pel procediment obert simplificat abreujat amb tramitació ordinària i no 
subjecte a regulació harmonitzada, a l’empresa FARECLIMA SL amb CIF B63771109, 
per import màxim de 16.765,60€, 21% d’IVA exclòs, 20.286,38€, IVA inclòs. L’import 
d’adjudicació va incórrer en baixa anormal, motiu pel qual en l’acord d’adjudicació els 
va ser requerit dipòsit de fiança del 10% de l’import d’adjudicació, això és 1.676,56€, 
i de conformitat amb el resolent sisè del mateix acord, la fiança havia de ser dipositada 
abans de l’inici de les obres, i en cas que a la presentació de la primera 
factura/certificació, no hagués estat dipositat l’import requerit, aquest els seria 
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.

En el moment de la tramitació de l’aprovació de la certificació única i final, no consta 
dipositada a l’Ajuntament la fiança requerida, motiu pel qual els serà retingut l’import 
del total de la certificació a aprovar i abonar.

En data 15 de juliol de 2022 es va signar l’acta de recepció de les obres i es va signar 
la certificació única i final, essent presentada la corresponent factura en data 28 de 
juliol de 2022, que contempla l’obra executada pendent de certificar per import de 
20.286,38€ (IVA inclòs) que conformen l’import total d’adjudicació de 20.286,38€ (IVA 
inclòs). 

L’article 243 de la LCSP determina que dins el termini de tres mesos, comptats a partir 
de la recepció de l’obra, l’òrgan de contractació haurà d’aprovar la certificació final de 
les obres executades, que serà abonada a compte de la liquidació del contracte. En 
aquest sentit i tal i com consta en l’acta de recepció signada, no manca cap execució 
per realitzar, si no únicament presentar el certificat dels residus lliurats. Cal indicar 
que l’acta de recepció determina l’inici del termini de garantia, tot i que en el cas que 
ens ocupa, no se n’ha fixat cap per tractar-se d’un procediment obert simplificat 
abreujat sense dipòsit de garantia definitiva, tal i com s’estableix a la clàusula VI.11. 
del PCAP. Tot i així i en haver incorregut en baixa anormal, de conformitat amb la 
mateixa clàusula, la garantia definitiva requerida per aquest motiu, que serà retinguda 
d’ofici en l’acord d’aprovació de la certificació única i final, serà retornada una vegada 
liquidat el contracte, que tindrà lloc quan el certificat dels residus lliurats sigui aportat.

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

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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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. Aprovar la certificació única i final del contracte per a l’execució de les obres 
necessàries per a la renovació de la impermeabilització de la coberta posterior del bloc 
A del carrer Casanovas, 26, adjudicat a l’empresa FARECLIMA SL amb CIF 
B63771109, essent l’import total de les mateixes de 20.286,38€ (IVA inclòs), i restant 
pendent d’abonar al contractista l’import de 20.286,38€ (IVA inclòs).

SEGON. Reconèixer l’obligació per import de 20.286,38€, IVA inclòs, corresponents a 
import adjudicat pendent de certificar, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
02.1522.68200 (PROJECTE 2021/2/AJUNT/4) del pressupost municipal vigent.

TERCER. Ordenar el pagament per import de 18.609,82€, IVA inclòs, una vegada 
retingut d’ofici l’import de 1.676,56€ en concepte de fiança per haver incorregut en 
baixa anormal, requerit en el resolent sisè de l’acord d’adjudicació del contracte. La 
devolució de l’import retingut es realitzarà a la liquidació del contracte.

QUART. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i al responsable del 
contracte, pel seu coneixement i efectes.

5. Adjudicació del contracte d’obres per a la renovació de la xarxa de 
clavegueram del carrer Mercè Rodoreda.

En data 20 de juny de 2022 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de 
l’expedient de licitació per a la contractació de les obres necessàries per executar la 
renovació de la xarxa de clavegueram municipal del carrer Mercè Rodoreda, i iniciar 
els tràmits per a la seva licitació i adjudicació, mitjançant el procediment obert 
simplificat abreujat amb tramitació ordinària i no subjecte a regulació harmonitzada, 
aprovant-ne el Plec de clàusules administratives particulars que, juntament amb el 
Plec de clàusules administratives generals aprovat per l’Ajuntament i el projecte 
aprovat inicialment el 16 de maig de 2022 i definitivament el 2 d’agost de 2022, han 
de regular aquesta contractació. L’import de licitació total es va establir en un màxim 
de 55.018,26€, 21% d’IVA exclòs, i un termini d’execució màxim de 4 mesos. 
L’adjudicació de les obres objecte del contracte es va condicionar suspensivament a 
l’aprovació definitiva del projecte que, actualment es troba ja aprovat definitivament.

La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació 
en data 22 de juny de 2022, amb un període de deu (10) dies hàbils per a presentar 
ofertes, essent l’últim dia el 7 de juliol de 2022 a les 23.59 hores. 

Dins el període de presentació sis (6) empreses han presentat proposicions, tal i com 
consta en el certificat d’ofertes presentades emès per l’Eina Sobre Digital de la 
Plataforma de Contractació Pública, essent per ordre de presentació CATALANA 
D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS, S.L. amb CIF B66709601 i registre 
d’entrada E/000632-2022, de 23/06/2022 a les 16:38:01; Estayc SL amb CIF 
B65534075 i registre d’entrada E/000767-2022, de 04/07/2022 a les 13:53:04;  
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Asfaltos Barcino SL amb CIF B66533456 i registre d’entrada E/000799-2022, de 
05/07/2022 a les 17:42:04; Obres i construccions corbera s.l. amb CIF B65560302 i 
registre d’entrada E/000896-2022, de 07/07/2022 a les 12:05:03; Covan Obres 
Públiques S.L. amb CIF B43133750 i registre d’entrada E/000909-2022, de 
07/07/2022 a les 17:08:11; UNIÓN DE EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE CORBERA 
DE LLOBREGAT SL amb CIF B60091949 i registre d’entrada E/000915-2022, de 
07/07/2022 a les 21:36:34.

En data 11 de juliol de 2022 es va efectuar l’obertura dels sobres digitals presentats a 
la licitació, amb el resultat que consta a l’acta publicada al perfil del contractant, 
resultant acceptades totes les ofertes. Efectuada la comprovació dels imports oferts 
de les empreses acceptades, va resultar en baixa anormal la de l’empresa Obres i 
construccions Corbera SL amb CIF B65560302, en oferir import de 37.890,00€, 21% 
d’IVA exclòs, essent requerida per a la seva justificació en el termini màxim de dos 
dies hàbils a comptar del requeriment efectuat mitjançant l’eina de preparació 
d’ofertes de la PSCP. Si la Mesa considerava que quedaven justificats i acreditats, 
s’acceptaria l’oferta presentada i es continuaria amb la proposta d’adjudicació. En cas 
contrari, l’empresa quedaria exclosa del procediment. Si finalment recau l’adjudicació 
en favor d’una empresa que ha incorregut en presumpció de temeritat, li serà exigida 
una garantia definitiva del 10% de l’import d’adjudicació, de conformitat amb 
l’establert a la clàusula VI.15 del PCAP.

El requeriment es va efectuar en data 15 de juliol de 2022, finalitzant el termini 
concedit el 19 de juliol de 2022 a les 23.59 hores. Dins de termini, l’empresa requerida 
ha presentat la justificació de la baixa oferta, amb registre d’entrada E/001046-2022, 
de 15 de juliol a les 16:12:32 hores, i mitjançant l’eina de preparació d’ofertes de la 
PSCP. La Mesa va sol·licitar informe tècnic al responsable del contracte, relatiu a la 
documentació presentada, que ha estat emès en data 9 d’agost i que s’incorpora a 
l’expedient, del que se’n desprèn que l’oferta en baixa anormal es considera 
justificada. En conseqüència, aquesta empresa queda admesa i acceptada al 
procediment de licitació.

De la valoració efectuada per la Mesa de Contractació de les sis (6) empreses 
acceptades al procediment, amb el resultat que consta en l’acta emesa, incorporada a 
l’expedient i publicada en el perfil del contractant, se’n desprèn que totes les ofertes 
presentades van ser acceptades, i proposa l’adjudicació del contracte en favor de 
l’empresa licitadora Obres i construccions Corbera SL amb CIF B65560302, en 
haver obtingut una puntuació total de 100 punts, tenint acreditada la capacitat d’obrar 
i solvència econòmica i tècnica requerides, de conformitat amb les dades consultades 
que consten al RELI, i haver ofert import màxim de 37.890,00€, 21% d’IVA exclòs, 
per a la l’execució del contracte, que ha incorregut en baixa anormal, motiu pel qual 
els serà requerit el dipòsit del 10% del total d’adjudicació en concepte de fiança per a 
l’execució del contracte, advertint a l’empresa que l’inici de les obres tindrà lloc una 
vegada aprovat el pla de seguretat i salut que haurà de presentar en el termini 
inajornable de cinc (5) dies naturals des de la notificació de l’adjudicació del contracte, 
i sigui signada l’acta de comprovació del replanteig que, es realitzarà amb un termini 
màxim d’una setmana comptat a partir de la notificació de l’aprovació del pla de 
seguretat i salut. 
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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:

PRIMER. Adjudicar el contracte de les obres necessàries per a la renovació de la xarxa 
de clavegueram municipal del carrer Mercè Rodoreda, segons document tècnic aprovat 
definitivament en data 2 d’agost de 2022, a l’empresa Obres i construccions 
Corbera SL amb CIF B65560302, per import màxim de 37.890,00€, 21% d’IVA 
exclòs, per a la l’execució del contracte, que ha incorregut en baixa anormal, amb 
subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars, el projecte aprovat 
definitivament, el Plec de Clàusules Administratives Generals, i les propostes tècniques 
i econòmiques incloses a la seva proposició.

SEGON. El termini d’execució de màxim 4 setmanes s’iniciarà immediatament a 
comptar de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig, 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 B65560302 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 posteriorment, 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.

CINQUÈ. Disposar la despesa per import total màxim del contracte de 45.846,90 
euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
13.160.61901 (PROJECTES 2021/2/AJUNT/16/1 amb 4.780,50€ i 2022/2/AJUNT/21/1 
amb 41.066,40€) del pressupost municipal per a l’exercici 2022.

SISÈ. Requerir l’empresa Obres i construccions Corbera SL amb CIF B65560302 
perquè dipositi l’import de 3.789,00€ corresponent al 10% de l’import d’adjudicació, 
en concepte de fiança per a l’execució del contracte en haver incorregut en baixa 
anormal amb l’oferta presentada, abans de la presentació de la primera 
factura/certificació per l’execució del contracte, 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 
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garantia mitjançant retenció en el preu, i els models d’aval i assegurança de caució 
que s’hauran d’utilitzar obligatòriament.

En cas que la primera factura/certificació sigui presentada sense que s’hagi dipositat 
l’import requerit en concepte de fiança per haver incorregut en baixa anormal, 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.

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

VUITÈ. 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.

6. Reclamació del quilometratge no recorregut del vehicle amb matrícula 
3814JYW a l’empresa adjudicatària del contracte de subministrament.

En data 2 de maig de 2017, la Junta de Govern Local va adjudicar a l’empresa Alphabet 
España Fleet Management, SA, amb CIF A91001438, el contracte de subministrament 
en la modalitat d’arrendament sense opció de compra, dels següents vehicles: Lot 1. 
Vehicle Nissan Navara 2.3 dCi 118kW (160CV) Visia D.Cabina 4x4 caja abierta (pick-
up) 4P, per import total màxim de 35.040,00 €, 21% d’IVA exclòs. Lot 2. Vehicle 
Nissan Qashqai 1.6 dCi 4x4-iACENTA berlina con portón 96kW (130 CV) 5P manual, 
per import total màxim de 29.280,00 €, 21% d’IVA exclòs. 

Els vehicles subministrats van ser un Nissan Navara amb matrícula 7073JYW pel lot 1 
i un Nissan Qashqai amb matrícula 3814JYW pel lot 2.

La durada del contracte es va fixar en 48 mesos amb possibilitat de ser prorrogat si al 
venciment del contracte, no havia estat adjudicat novament, sense poder superar la 
pròrroga la meitat de la durada del contracte inicial, és a dir, màxim de 24 mesos, 
essent obligatòria per l’empresa adjudicatària, i no podent superar l’import inicial, 
havent-se d’adoptar l’acord abans de la finalització del termini inicial. La data d’inici 
del contracte es va establir coincidint amb la data del lliurament efectiu, que va tenir 
lloc el 17 de maig de 2017, i va ser prorrogat abans de la seva finalització per un 
període de 12 mesos més, i per a ambdós lots. Pel lot 2 en concret que és el que ara 
ens ocupa, es va prorrogar el contracte amb quota mensual de 610€ IVA exclòs, i 
import per quilometratge efectuat en excés o en defecte de 0,03383€, IVA exclòs, i 
amb un màxim de 150.000 kms el la seva totalitat. Posteriorment, per Decret 
d’Alcaldia 2022/949, de 16 de maig, es va adoptar l’acord de segona pròrroga pel lot 
1 per un any més, i la finalització del contracte pel lot 2.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Finalitzat el contracte pel lot 2 i retornat el vehicle, els quilòmetres recorreguts pel 
vehicle amb matrícula 3814JYW són 144.887 kms, de conformitat amb els documents 
que obren a l’expedient, resultant una diferència al nostre favor quant a quilòmetres 
recorreguts per defecte de -5.113 kms.

Per tot l’exposat, és procedent requerir a l’empresa adjudicatària del contracte de 
subministrament en la modalitat d’arrendament sense opció de compra, quant al Lot 
2, l’import de 209,29€, IVA inclòs, en concepte de quilometratge no recorregut del 
vehicle 3814JYW, segons es desprèn dels càlculs en funció del quilometratge i import 
ofert (IVA inclòs) establerts a continuació:

VEHICLE KMS. NO 
RECORREGUTS

IMPORT KM. 
DEFECTE S/IVA

IMPORT 
S/IVA

IMPORT AMB 
IVA

Nissan Qashqai 
3814JYW 5.113 0,03383€ 172,97€ 209,29€

TOTAL 209,29€

En aquest sentit, l’empresa adjudicatària ja ha presentat en aquest Ajuntament amb 
registre d’entrada E/000559-2022, de 22 de juny, factura negativa núm. 2220010233 
amb l’import correcte de 209,29€, corresponents als quilòmetres no recorreguts pel 
vehicle 3814JYW, i que han d’abonar a l’Ajuntament. Tot i això, a data de la present 
no consta ingressat aquest import, i procedeix el seu requeriment.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Seguretat ciutadana proposa a la Junta de 
Govern local, l’adopció dels acords següents:
 
PRIMER. Requerir a l’empresa adjudicatària del contracte de subministrament, en la 
modalitat d’arrendament, de dos vehicles per a la Policia Local de Corbera de 
Llobregat, quant al Lot 2 corresponent al vehicle Nissan Qashqai amb matrícula 
3814JYW, Alphabet España Fleet Management, SA amb CIF A91001438, que faci 
efectiu l’import de 209,29€, quantitat resultant dels càlculs realitzats en funció dels 
quilòmetres no recorreguts pel vehicle, una vegada finalitzat el contracte en data 16 
de maig de 2022, i aplicant-hi l’import ofert per l’empresa en la seva oferta, en el 
termini màxim de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la recepció de la present 
resolució. El pagament s’haurà de fer efectiu mitjançant ingrés en el número de compte 
IBAN: ES27 2100 0552 1002 0000 6856, i es farà arribar el justificant de pagament 
telemàticament. Si en el moment de rebre la present resolució ja s’hagués fet efectiu 
l’abonament per part de l’empresa adjudicatària, el requeriment quedarà sense efecte.

SEGON. Notificar el present acord a l’empresa Alphabet España Fleet Management, 
SA amb CIF A91001438 pel seu coneixement i efectes.
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7. Aprovació del contracte de subministrament de papereres per a la recollida 
de residus sòlids urbans.

Les papereres actualment instal·lades a la via pública es troben majoritàriament, en 
mal estat, i tenen sistema basculant amb obertura en la seva part superior, fet que 
facilita el vessament del seu contingut per part de porcs senglars, i que s’hi puguin 
dipositar bosses de residus domiciliaris, amb els problemes de salubritat que genera. 
Des de l’Àrea de Via pública es creu convenient la seva renovació, amb papereres 
específiques que impedeixin el vessament del contingut, col·laborant en la salubritat 
de les vies del municipi.

Atès que l’ajuntament no disposa dels materials adequats per aconseguir aquest 
objectiu, procedeix la contractació de les mateixes per a l’adquisició de 42 papereres. 
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 Via pública proposa a la Junta de Govern 
local, l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de subministrament per a l’adquisició de 
42 papereres per a la recollida de residus sòlids urbans, per posteriorment ser 
instal·lades a la via pública, mitjançant el procediment obert simplificat abreujat ateses 
les característiques i valor estimat del contracte, fixat en 12.383,80€, IVA exclòs, i 
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 14.984,40€, 21% d’IVA inclòs, 
12.383,80€ IVA exclòs, de conformitat amb l’establert a la clàusula 7 del PCT quant a 
preus unitaris i la seva justificació.

L’import del contracte serà el que resulti de l’oferta efectuada per l’empresa licitadora, 
i el percentatge de baixa ofert serà el que s’apliqui uniformement a tots els productes. 
Els productes oferts han de complir les característiques mínimes que consten en el 
Plec de prescripcions tècniques, i en cap cas els productes oferts podran tenir un 
import unitari superior al que consta en els plecs.

El pressupost base de licitació indicat inclou totes les despeses de transport, 
lliurament, i qualsevol altra que comporti l’execució de l’objecte del present contracte.

El termini de lliurament màxim s’estableix en dos (2) mesos. Aquest termini s’iniciarà 
a comptar de la data d’enviament de la notificació de l’adjudicació, sense possibilitat 
de pròrroga. L’execució del contracte es durà a terme de conformitat amb l’establert 
al Plec de prescripcions tècniques i el contracte finalitzarà amb l’entrega correcta de 
tots els elements a subministrar.

SEGON. Convocar el procediment obert simplificat abreujat publicant l’anunci de 
licitació en el perfil del contractant, atorgant un termini de cinc (5) dies hàbils per a 
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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 total de 14.984,40€, IVA inclòs, que 
es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 11.1532.62501 (Projecte 
econòmic 2021/4/AJUNT/8) del pressupost municipal vigent.

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 12:00 
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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