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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 22 de maig de 2019 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 13 DE MAIG DE 2019.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 09:10 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:

- Albert Cañellas i Pagés, primer tinent d’alcaldessa
- Jordi Anducas Planas, segon tinent d’alcaldessa
- Pol Ejarque i Cortés, tercer tinent d’alcaldessa
- Mireia Moreno Redondo, quarta tinenta d’alcaldessa
- Miracle Guerra i Sala, regidora

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
- Jordina Ribó Garriga, 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.

AFERS TRIBUTARIS

2. Modificació dels preus públics per l'estacionament de vehicles en 
l'aparcament públic que s'incorporen a l'annex de l'ordenança 22.

En dates 17 de gener de 2019 (RE 2019/580), 25 de febrer de 2019 (RE 2019/1945) 
i 14 de març de 2019 (RE 2019/2657) l’empresa DORNIER, SA amb CIF A58369497, 
adjudicatària del contracte, en règim de concessió administrativa, de gestió del servei 
públic municipal de regulació i control de l’estacionament a les vies públiques i del 
servei de control i vigilància remota de l’aparcament del carrer de la Pau sol·licita 
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l’increment de totes les tarifes aplicables a aquest contracte, amb l’objectiu de 
compensar el desequilibri econòmic financer de la concessió. 

Vist el compte de pèrdues i guanys aportat per l’adjudicatària per acreditar el 
desequilibri econòmic financer de la concessió. 

Vista la clàusula sisena del Plec de clàusules administratives particulars que regula el 
règim econòmic financer del contracte i disposa que l’adjudicatari podrà sol·licitar la 
revisió de les tarifes, per mantenir l’equilibri econòmic de la concessió.

Vist l’informe emès el 25 d’abril de 2019 per l’enginyer municipal i l’informe 60/2019 
emès per la tresorera acctal i cap de Secció d’afers tributaris. 

Atès que queda acreditat el desequilibri econòmic de la concessió, aquest Equip de 
Govern accepta la sol·licitud formulada per DORNIER, S.A. d’incrementar un 4,2% el 
preu per minut d’estacionament. També s’eliminaran les tarifes pels abonaments 
diürns i nocturns per a cotxes atès que aquesta tipologia d’abonament va ser suprimida 
per acord de la Junta de Govern Locals de 5 de desembre de 2012. 

Per tot l’exposat, proposo a la Junta de Govern Local que previ dictamen de la Comissió 
Assessora adopti els següents

ACORDS

PRIMER.- Modificar els preus públics per l’estacionament de vehicles en 
l’aparcament públic que s’incorporen a l’annex de l’ordenança 22 general 
reguladora dels preus públics, fixant els següents imports:

Règim de rotació Tarifes
Règim de rotació (*) 0,02751,-€/minut 
Règim de rotació (tarifa màxima 12,50,-€/dia) 1,65,-€/hora 
Val comercial 30 minuts  0,55,-€/val 
Val comercial 60 minuts 1,10,-€/val
Val comercial campanyes especials 30 minuts 0,20,-€/val

(*) arrodonit a 5 cèntims d'€
(*) import mínim 5 cèntims

Abonaments i tipus Quota mensual Quota anual
Abonament 24  hores (Cotxes) 70,00,-€ 673,00,-€
Abonament 24 hores (Motos) 32,00,-€ 310,00,-€

Aquestes tarifes comprenen l’IVA”
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SEGON.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona als 
efectes escaients. 

SALUT PÚBLICA

3. Aprovació conveni Consell Comarcal control de mosquits 2019

L’augment de diferents poblacions de mosquits en el territori que s’ha produït en els 
darrers anys, i el risc de que pugui provocar l’aparició de malalties en que aquests 
insectes poden ser els transmissor, fa necessari actuar preventivament sobre aquests 
vectors, per intentar minimitzar aquest risc.

Donat que els ens locals tenen competències en el control de plagues, i , entre d’altres 
espècies, el control de mosquits, el Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona 
va establir un conveni de col·laboració, en 2015, amb el Servei de Control de Mosquits 
del Consell Comarcal del Baix Llobregat, únic organisme competent a la demarcació 
de Barcelona.

A principis de 2016 l’Ajuntament de Corbera de Llobregat va sol·licitar al Servei de 
Control de Mosquits del Baix Llobregat un estudi gratuït per a poder conèixer la 
diagnosi entomològica de culícids, amb la finalitat de fomentar-ne la seva prevenció i 
control i la possibilitat de la incorporació del municipi de Corbera de Llobregat a la 
Campanya del Control de Mosquits del Baix Llobregat.

En data 10 d’abril de 2019, rebem entrada del Consell Comarcal, amb registre 
d’entrada 3765/2019 mitjançant la qual ens adjunten el Conveni de col·laboració per 
a la realització de les activitats de control de Mosquits durant l’any 2019, per tal que 
sigui aprovat, si s’escau. 

Aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Salut Pública proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció dels següents acords:

PRIMER. Aprovar l’adhesió del municipi de Corbera de Llobregat a la Campanya de 
Control de mosquits del Baix Llobregat, i aprovar la minuta del conveni de col·laboració 
per a la realització de les activitats de control de mosquits durant l’any 2019.

SEGON. Autoritzar i disposar l’aportació al Consell Comarcal del Baix Llobregat amb 
NIF P5800011H, corresponent a l’exercici 2019, d’un import de 7.500,00€ amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 24.311.46500 del vigent pressupost municipal. 

TERCER . Donar trasllat d’aquest acord Consell Comarcal del Baix Llobregat pel seu 
coneixement i efectes. 
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POLÍTIQUES D’IGUALTAT

4. Aprovació conveni de cessió d'espai a l'entitat Casal de la Gent Gran Les 
Magnòlies.

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat, mitjançant l’Àrea de Polítiques d'Igualtat, contempla 
com una de les seves finalitats la de promoure activitats que contribueixin a la millora de la 
qualitat de vida de les persones, i en especial l’avenç de les dones en la seva integració en el 
conjunt d’àmbits de la societat. En aquest sentit és d’interès d’aquest Ajuntament de Corbera 
de Llobregat col·laborar amb les entitats de la nostra vila en la tasca comuna de promoure la 
igualtat i dinamitzar la vida associativa de Corbera de Llobregat.

Per això, des de l’any 2008 ha signat convenis de col·laboració i cessió d’espai amb les 
entitats de dones de Corbera. 

 L’entitat local Casal de la gent gran Les Magnòlies té previst unes obres de 
remodelació de local que ocupen. Amb coordinació amb la regidoria de Benestar Social 
i Gent Gran s’ha valorat positiu que part  de les activitats que realitzen es puguin 
portar a terme als mòduls de la Àrea de Polítiques d’Igualtat.

Degut que l’article vuitè del conveni reconeix que aquest conveni té vigència el que 
resta de  l'any  2019 i primer trimestre de 2020, podent-se prorrogar de forma expressa si 
s’allarga la finalització de les obres.  

Atenent a les premisses anteriors, aquesta Regidoria de Polítiques d'Igualtat proposa 
a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:

PRIMER. Aprovar la minuta dels convenis de col·laboració a formalitzar amb l’entitat 
Casal de la Gent Gran Les Magnòlies pel desenvolupament d’activitats, amb efectes 
durant l’any 2019 i primer trimestre de 2020, que queden incorporades a l’expedient.

SEGON. Facultar l’Alcaldia o persona en qui delegui per a la signatura dels convenis.

TERCER. Notificar aquest acord a l’entitat Casal de la Gent Gran Les Magnòlies.

MEDI AMBIENT

 5. Aprovació conveni col·laboració AMB i Ajuntament, caldera biomassa

El Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en sessió celebrada el 31 
d’octubre de 2017, va aprovar inicialment la modificació del Programa d’Actuacions de 
Millora del Paisatge Natural i Urbà (en endavant PSG) i la modificació del document 
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estratègic per la definició dels projectes i va acordar entendre aprovades 
definitivament les citades modificacions si durant el termini d’exposició pública no es 
presentaven al·legacions. Durant el termini d’exposició no es van presentar 
al·legacions i l’aprovació va esdevenir definitiva. Exp. AMB 2511/16.

Aquest programa està orientat a la recuperació i millora de la infraestructura verda 
metropolitana i s’adreça a quatre línies d’intervenció fixades al Programa: el 
finançament d’intervencions en els espais fluvials metropolitans; la recuperació de 
zones degradades; la integració d’infraestructures viàries, energètiques i de serveis 
dins del paisatge metropolità i projectes de gestió forestal dels terrenys metropolitans 
amb alt risc d’incendi associats a valorització energètica i agropecuària dels residus.

Els Ajuntaments de l’àmbit de les muntanyes del Baix s’han coordinat per elaborar una 
memòria conjunta d’actuacions, anomenada “Millora del paisatge forestal. 
Salvaguarda, millora i valorització dels boscos metropolitans: Muntanyes del Baix. 
Març de 2018”.

L’Ajuntament de Corbera ha presentat una sol·licitud per a desenvolupar l’actuació 
Aprofitament energètic de la biomassa a Corbera de Llobregat, potenciant l’ús de la 
biomassa en forma d’estella provinent de la gestió dels boscos. 

L’actuació s’emmarca en els projectes de gestió forestal dels terrenys metropolitans 
amb alt risc d’incendi associats a valorització energètica i agropecuària dels residus i 
es proposa realitzar a través de:

1.- Instal·lació d’una caldera i xarxa de calor de biomassa que alimenten els 5 edificis 
del complex d’oficines municipals de Corbera de Llobregat.

Aquesta instal·lació requerirà, d’acord amb el projecte, d’una aportació d’estella anual 
d’unes 54,15 tn, que serà subministrada per la planta de tractament de la fracció 
vegetal situada al propi municipi i actualment amb contracte amb l’Ajuntament.

Per encàrrec de l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de l’Àrea de Territori 
i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, l’empresa E3ENER Enginyeria, S.L. ha 
redactat el projecte “Projecte executiu d’una caldera i xarxa de calor alimentada amb 
estella forestal al municipi de Corbera de Llobregat”.

El projecte té un pressupost PEC de 259.526,58€ (IVA inclòs) i contempla la instal·lació 
d’una caldera de biomassa per al subministrament de calor als edificis de titularitat 
municipal de l’Ajuntament, que són: edifici Ajuntament, edifici Territori i Sostenibilitat, 
edifici Promoció Econòmica, edifici Policia Local i edifici Mòduls.

Per una banda es dissenya una xarxa de calor que serà alimentada mitjançant una 
caldera en la que s’utilitzarà com a combustible l’estella forestal i per l’altra banda una 
xarxa de calefacció interna amb instal·lació de radiadors per a calefactar a dos edificis.
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El pressupost total de l’actuació que consta a la fitxa descriptiva, a l’expedient de 
tramitació, elaborada per la tècnica de Medi Ambient de l’Ajuntament ascendeix a 
260.737,68 €.

El 12 de març de 2018, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat va aprovar inicialment el projecte “Projecte executiu d’una caldera i xarxa 
de calor alimentada amb estella forestal al municipi de Corbera de Llobregat”, el va 
sotmetre a informació pública i va aprovar la sol·licitud d’incorporació “Aprofitament 
energètic de la biomassa a Corbera de Llobregat” al Programa metropolità d’actuacions 
de millora del paisatge natural i urbà. La subvenció que es sol·licità equival al 75% del 
pressupost de l’actuació, això és, la quantitat de 195.553,26 €. Alhora, es va adoptar 
el compromís de cofinançar l’actuació amb aportació municipal per valor del 25%  del 
total del pressupost de l’actuació, això és, 65.184,42 € i a rebre l’obra una vegada 
finalitzada i a dur a terme el manteniment posterior.

El 2 de maig de 2018, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat va aprovar definitivament el projecte “Projecte executiu d’una caldera i xarxa 
de calor alimentada amb estella forestal al municipi de Corbera de Llobregat”.

L’Àrea Metropolitana de Barcelona ha impulsat la tramitació d’un conveni que pretén 
regular, de comú acord, la col·laboració de l’Ajuntament i de l’AMB per al finançament 
de les obres d’aprofitament energètic de la biomassa a Corbera de Llobregat, que es 
desenvolupen a través del Projecte executiu d’una caldera i xarxa de calor alimentada 
amb estella forestal al municipi de Corbera de Llobregat.

Mitjançant el conveni de col·laboració es regulen les relacions, obligacions i aportacions 
econòmiques de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat.

Per tot l’exposat, aquesta Regidoria de Medi Ambient proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració a formalitzar entre l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona i l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, per al finançament de l’actuació 
d’aprofitament energètic de la biomassa a Corbera de Llobregat, amb una durada 
màxima de quatre anys a partir de la seva signatura.

SEGON. Autoritzar i disposar una despesa de seixanta-quatre mil vuit-cents vuitanta-
un euros amb seixanta-quatre cèntims //64.881,64€// a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, amb càrrec a la partida 12.920.76400 del pressupost municipal vigent, per 
fer front a l’aportació de l’Ajuntament per valor del 25% del total del pressupost de 
l’actuació. 

TERCER. Facultar l’alcaldessa Sra. Montserrat Febrero i Piera, o persona en qui 
delegui, per a la signatura de l’esmentat conveni.
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QUART. Notificar-ho a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

ENSENYAMENT

6. Aprovació del conveni de col·laboració amb les AMPA per al servei de 
monitoratge de transport escolar, curs 2018-2019.

El tècnic d'Ensenyament ha emès un informe en relació a l'aprovació del Conveni de 
suport al transport escolar, consistent en el monitoratge, per al curs 2018-2019, entre 
l'Ajuntament de Corbera de Llobregat, l’AFA El Mirador i l’AMPA Fòrum de mares i pares 
de Corbera.

Un cop redactat el text del Conveni de col·laboració per al servei complementari de 
suport al transport escolar a Corbera de Llobregat, consistent en el monitoratge  per 
al curs 2018-2019 [...], elaborat per l’Ajuntament i consensuat amb les diferents parts 
que l’assumeixen, això és, les Associacions de Mares i Pares de les Escoles  Puig 
d’Agulles i El Corb.

La Regidoria de l’Àrea d’Ensenyament proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents:

ACORDS

PRIMER.- Aprovar el text del conveni de col·laboració per a la gestió del servei 
complementari de suport al transport escolar a Corbera de Llobregat, consistent en el 
monitoratge per al curs 2018-2019, el text del qual s’adjunta a l’expedient.

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa a càrrec de la partida pressupostària 
31.326.48902 del vigent pressupost municipal, a favor dels beneficiaris següents:

AFA El Mirador 2.749,51 € (dos mil set-cents quaranta-nou
NIF: G61887766 euros amb cinquanta-un cèntims) 

AMPA Fòrum de mares i 2.749,51 € (dos mil set-cents quaranta-nou
pares de Corbera. euros amb cinquanta-un cèntims)
NIF: G63544159 

           
TERCER.- Facultar l’alcaldessa de l’Ajuntament o, si és el seu cas, qui la substitueixi, 
per tal que pugui materialitzar  la signatura del conveni abans esmentat.

QUART.- Notificar el present acord a les esmentades Associacions perquè en tinguin 
coneixement i als efectes oportuns, tot instant-les a la seva signatura.
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7. Conveni amb l'Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya per a 
l'organització de l'assignatura "Educar en participació" als instituts del 
municipi. 

El 9 d’abril de 2019, l’Associació de Casals i grups de joves de Catalunya va presentar 
els documents de sol·licitud necessaris per optar a rebre subvenció específica per a 
l’organització de l’assignatura “Educar en participació” als instituts del municipi 
(ENTRA-2019-3744 i ENTRA-2019-4333).
L’Ajuntament, a través de l’àrea d’Ensenyament, vol col·laborar amb una aportació 
econòmica a favor d’aquesta Associació, per ajudar-la a sufragar la despesa que 
genera el fet d’impartir aquesta assignatura.

Per poder formalitzar aquesta col·laboració, és necessària la signatura d’un Conveni 
de col·laboració entre l’Ajuntament i L’Associació de Casals, on s’hi indiqui l’import de 
subvenció, les despeses elegibles per a la justificació de la mateixa, el mecanisme per 
optar al pagament, etc. El redactat del Conveni, obra en aquest expedient.

El 3 de maig de 2019 el tècnic municipal d’Ensenyament ha emès un informe relatiu a 
aquesta qüestió.

La Regidoria de l’Àrea d’Ensenyament proposa a la Junta de Govern Local l'adopció 
dels següents:

ACORDS

PRIMER.- Aprovar Conveni el regulador entre l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i 
l’Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya, per a l’organització de 
l’assignatura “Educar en participació” als instituts del municipi.

SEGON.- Aprovar l’atorgament de la subvenció per import de 2.000.-€ (dos mil euros) 
a favor de l’ l’Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya (CIF G60652658), 
destinada a sufragar l’organització de l’assignatura “Educar en participació” als 
instituts del municipi durant el curs 2018-2019.

TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa  per l'import de 2.000.-€ (dos mil euros) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària  35.337.48901 del vigent pressupost municipal, 
a favor de l’Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya (CIF G60652658).

QUART.- Facultar l’alcaldessa de l’Ajuntament o, si és el seu cas, qui la substitueixi, 
per tal que pugui materialitzar  la signatura del conveni abans esmentat.

CINQUÈ.- Notificar el present acord a l’Associació de Casals i Grups de Joves de 
Catalunya perquè en tingui coneixement i als efectes oportuns, tot instant-la a la seva 
signatura.

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

8. Proposta declaració licitació deserta contractació serveis recollida animals.

En data 1 d’abril de 2019, La Junta de Govern Local va adoptar l’acord per iniciar la 
tramitació de l’expedient de contractació de serveis per a la recollida i custòdia dels 
animals de companyia i retirada d’animals morts del terme municipal i el seu posterior 
tractament, mitjançant el procediment obert simplificat abreujat i amb presentació de 
Sobre Digital. La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant 
de la Corporació en data 2 d’abril de 2019, amb un període de deu (10) dies hàbils per 
a presentar ofertes, essent l’últim dia el 16 d’abril de 2019 a les 23.59 hores. 

Una vegada finalitzat aquest termini cap empresa ha presentat oferta, tal i com es 
constata una vegada iniciat el procés per a obrir els Sobres Digitals, i obtenir un 
certificat de l’eina Sobre Digital en data 30 d’abril de 2019, que s’incorpora a 
l’expedient sense cap oferta presentada.

En conseqüència, procedeix elevar a la Junta de Govern Local, com a òrgan de 
contractació, la proposta per declarar la licitació deserta i per anul·lar l’autorització de 
la despesa, de caràcter plurianual, per import total màxim de 32.670,00 € (IVA inclòs) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 24.311.22706 del pressupost municipal, 
subordinada al crèdit que es consigni en el pressupost de l’any 2020, establerta en el 
resolent tercer de l’acord d’incoació, i que forma part de l’expedient, tal i com se’n 
desprèn de l’informe emès en data 30 d’abril de 2019 per la responsable del Servei de 
Contractació, i 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 següents

ACORDS

PRIMER. Declarar desert el procediment de licitació del contracte de serveis per a la 
recollida i custòdia dels animals de companyia i retirada d’animals morts del terme 
municipal i el seu posterior tractament, aprovat per acord de la Junta de Govern Local 
de data 1 d’abril de 2019.

SEGON. Anul·lar la despesa autoritzada en el resolent tercer de l’acord d’incoació, 
per import total màxim de 32.670,00 € (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 24.311.22706 del pressupost municipal, subordinada al crèdit que es 
consignés en el pressupost de l’any 2020.

RÈGIM INTERIOR

9. Proposta adhesió acord marc equips impressió i multifunció

Antecedents
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Per al normal funcionament d’aquest Ajuntament es fa necessària l’adquisició d’equips 
multifunció en la modalitat d’arrendament per a les diferents àrees i, en l’actualitat, 
és necessari realitzar la contractació d’aquest subministrament. En aquest sentit, i atès 
que l’ACM, a través del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) té adjudicat 
un acord marc de subministrament d’equips d’impressió i multifunció, en les modalitats 
de compra i arrendament amb destinació a les entitats locals, a les empreses 
GIROCOPI, SL –SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, SA – UTE (UTE Reprogir & Control Group 
durant la licitació), KONICA MINOLTA, UTE RICOH i BASSO, i atès que l’Ajuntament 
està adherit al sistema de contractació centralitzada del Consorci Català de 
Desenvolupament Local des del 30 de novembre de 2012, des de l’Àrea de Règim 
interior es considera procedent efectuar els tràmits oportuns per adherir-nos a aquest 
contracte, les especificacions del qual es concreten a continuació. 

Mitjançant la Resolució de Presidència del CCDL, de data 5 de març de 2018, es van 
aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques, i la 
Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment 
administratiu de licitació a tal efecte, en la sessió celebrada el dia 20 de juliol de 2018, 
va acordar adjudicar l’Acord marc de subministrament d’equips d’impressió i de 
multifunció en les modalitats de compra i arrendament amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya (Exp. 2017.02) a les empreses següents: 

 UTE GIROCOPI, SL – SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, SA  amb CIF U67273987: 
Lots 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,17 i 19

 KONICA MINOLTA: Lot 14
 UTE RICOH: Lot 15 
 BASSO: Lots 16, 18 i 20

El 7 d’agost de 2018 l’empresa KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN SA va 
interposar recurs especial en matèria de contractació davant del Tribunal Català de 
Contractes del Sector Públic, que el resolgué desfavorablement el passat 13 de febrer 
de 2019.

El 20 de març de 2019 es va procedir a la formalització de l’acord marc de 
subministraments d’equips d’impressió i multifunció en les modalitats de compra i 
arrendament , amb les empreses GIROCOPI, SL –SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, SA – 
UTE, KONICA MINOLTA, UTE RICOH i BASSO, i essent, en conseqüència plenament 
executiu, per un termini de dotze mesos, comptadors a partir de la data de 
formalització del present contracte i podent ser prorrogat per tres períodes més de 
dotze mesos addicionals, essent el seu límit, vigència inicial i pròrrogues, de quaranta-
vuit mesos com a màxim.

En data 2 de maig de 2019 des de l’Àrea de Règim interior s’ha emès informe 
justificatiu on es detallen els lots als quals ens adherim per poder cobrir les necessitats 
municipals que es relacionen a continuació, essent en la modalitat d’arrendament per 
a la durada total de l’acord marc, a comptar de l’acord d’adjudicació i un període inicial 
de vigència fins el 20 de març de 2020, coincidint amb l’establert en l’acord marc:

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

Codi Segur de Validació c2ffd8f97fd3406689ec23508432419f001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Certificat  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
ar

ta
 P

u
ig

 i 
P

u
ig

17
/0

7/
20

19
L

a 
se

cr
et

àr
ia

 a
cc

ta
l.

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=c2ffd8f97fd3406689ec23508432419f001


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

 

 Lot núm. 1, adjudicat a l’empresa UTE GIROCOPI, SL – SISTEMES 
D’ORGANITZACIÓ, SA amb CIF U67273987, amb 1 equip HP PRO M402dnm al 
preu unitari de lloguer de 1,50 €/mes amb preu pàgina b/n 0,015€, 21% d’IVA 
exclòs en ambdós imports.

 Lot núm. 4, adjudicat a l’empresa UTE GIROCOPI, SL – SISTEMES 
D’ORGANITZACIÓ, SA amb CIF U67273987, amb 3 equips HP E62555DN al preu 
unitari de lloguer de 12,00€/mes, €, amb preu pàgina b/n 0,006 €, 21% d’IVA 
exclòs en ambdós imports, i amb els accessoris següents:

o 1 unitat de moble pedestal amb 1 calaix de 550 fulles amb codi article 
J8J91A i preu de 14,00 €/mes, 21% d’IVA exclòs.

 Lot núm. 9, adjudicat a l’empresa UTE GIROCOPI, SL – SISTEMES 
D’ORGANITZACIÓ, SA amb CIF U67273987, amb 23 equips HP C E77830DN al 
preu unitari de lloguer de 25,00€/mes, €, amb preu pàgina b/n 0,0030 € i preu 
pàgina color 0,0040 €, 21% d’IVA exclòs en tots els imports, i amb els següents 
accessoris:

o 23 unitats de moble pedestal pels equips Multifunció Base amb codi 
article Y1G17A i import de 0,00 €/mes.

o 3 unitats de fax amb codi article CC487A per import unitari de 10,00 
€/mes, 21% d’IVA exclòs.

o 1 unitat de finalitzador apilador/grapadora intern amb codi article 
Y1G00A i preu unitari de 25,00 €/mes, 21% d’IVA exclòs.

En l’informe s’estableix l’import màxim del contracte pels deu mesos de vigència inicial 
del mateix en 13.325,00 €, 21% d’IVA exclòs, que es desglossen en 6.815,00 € pel 
lloguer dels equips (681,50 €/mensuals) i màxim de 6.510,00 € per a la 
impressió/còpia per pàgina. L’import màxim del preus per impressió/còpia s’ha calculat 
en funció de les còpies realitzades durant l’any 2018.

Així mateix s’estableix que els equips hauran de ser subministrats abans de l’1 de juny 
de 2019 amb antelació suficient perquè en aquesta data siguin plenament operatius i 
hagin estat totalment instal·lats.

Fonaments de Dret

Primer. Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a 
la creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes i articles 
concordants del TRLCSP en relació a les adhesions formalitzades abans de l’entrada 
en vigor de la nova LCSP. 

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

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

Quart. Disposició addicional 3a de la nova LSCP.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Cinquè. Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que 
regeixen l’Acord marc del subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les 
modalitats de compra i arrendament,  amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Exp. 2017.02) aprovats per la Resolució de Presidència de 5 de març de 2018 i 
publicats al perfil de contractant de l’entitat.

Sisè. Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat de l'Acord 
marc del subministrament de paper amb destinació a les entitats locals de Catalunya, 
a licitar mitjançant sobre tancat, aprovat per Resolució de Presidència núm. 74/2018 
de data 15 de novembre i publicat al perfil de contractant de l’entitat. 

Setè. Atesa la quantia i la durada del contracte, l’òrgan de contractació serà la Junta 
de Govern Local per delegació de l’Alcaldia efectuada en Decret núm. 2018/757, de 3 
de maig de 2018, reservant-se l’Alcaldia els actes de tràmit que esdevinguin de la 
present contractació, inclosos els encàrrecs directes de subministrament a l’empresa 
adjudicatària al llarg de la vigència del contracte.

Per tot l’exposat, d’acord amb els antecedents abans esmentats i els fonaments de 
dret assenyalats anteriorment, la Regidoria de l’Àrea de Règim Interior proposa a la 
Junta de Govern local, com a òrgan de contractació, l’adopció dels següents,

ACORDS

PRIMER. Disposar l’adhesió del municipi de Corbera de Llobregat a l’Acord marc de 
subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en la modalitat de compra i 
arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.02), per un 
termini de deu mesos comptadors a partir de la data prevista d’inici l’1 de juny de 
2019. Aquest període podrà ésser prorrogat per tres períodes més de dotze mesos 
addicionals, essent el seu límit, vigència inicial i pròrrogues, de quaranta-vuit mesos 
com a màxim. 

SEGON. Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària UTE GIROCOPI, SL – 
SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, SA amb CIF U67273987 dels bens següents en la 
modalitat de lloguer, i amb import total pel període de vigència del lloguer dels equips 
de 6.815,00 € (681,50 €/mes), 21% d’IVA exclòs, i import màxim pel període de 
vigència del contracte per a la impressió i còpia per pàgina de 6.815,00 €, 21% d’IVA 
exclòs:

 Lot núm. 1, amb 1 equip HP PRO M402dnm al preu unitari de lloguer de 1,50 
€/mes amb preu pàgina b/n 0,015€, 21% d’IVA exclòs en ambdós imports.

 Lot núm. 4, amb 3 equips HP E62555DN al preu unitari de lloguer de 12,00 
€/mes, €, amb preu pàgina b/n 0,006 €, 21% d’IVA exclòs en ambdós imports, 
i amb els accessoris següents:

o 1 unitat de moble pedestal amb 1 calaix de 550 fulles amb codi article 
J8J91A i preu de 14,00 €/mes, 21% d’IVA exclòs.

 Lot núm. 9, amb 23 equips HP C E77830DN al preu unitari de lloguer de 25,00 
€/mes, €, amb preu pàgina b/n 0,0030 € i preu pàgina color 0,0040 €, 21% 
d’IVA exclòs en tots els imports, i amb els següents accessoris:

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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o 23 unitats de moble pedestal pels equips Multifunció Base amb codi 
article Y1G17A i import de 0,00 €/mes.

o 3 unitats de fax amb codi article CC487A per import unitari de 10,00 
€/mes, 21% d’IVA exclòs.

o 1 unitat de finalitzador apilador/grapadora intern amb codi article 
Y1G00A i preu unitari de 25,00 €/mes, 21% d’IVA exclòs.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa, de caràcter plurianual, que inclou l’IVA per 
import total màxim del contracte de 16.123,25 €, amb data d’inici prevista a efectes 
comptables d’1 de juny de 2019, que es farà efectiva amb càrrec a les següents 
partides pressupostàries i amb el següent desglòs:

 Per l’arrendament dels equips, import màxim de //8.246,15.-// € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 02.920.20600 de l’estat de despeses del vigent 
pressupost municipal, subordinada al càrrec que es consigni al pressupost de 
l’any 2020 en les següents quanties:

o Exercici 2019 ................. 5.772,30 €
o Exercici 2020 ................. 2.473,85 €

 Per la impressió i còpia per pàgina, import màxim de //7.877,10.-// € amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 02.920.21302 de l’estat de despeses del 
vigent pressupost municipal, subordinada al càrrec que es consigni al 
pressupost de l’any 2020 en les següents quanties:

o Exercici 2019 ................. 5.513,97 €
o Exercici 2020 ................. 2.363,13 €

QUART. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària en l’adreça electrònica 
indicada LOPD, així com al Consorci Català pel Desenvolupament Local (preferentment 
per e-notum al NIF P0800222B i el correu electrònic LOPD o per correu a Carrer LOPD 
de Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.

CINQUÈ. Comunicar aquest acord a l’ACM a través del correu electrònic LOPD.

SEGURETAT CIUTADANA

10. Declaració deserta licitació contracte obres reforma prefectura Policia 
Local

En data 1 d’abril de 2019, La Junta de Govern Local va adoptar l’acord per iniciar la 
tramitació de l’expedient de contractació de les obres de reforma de la prefectura de 
la Policia Local, mitjançant el procediment obert simplificat abreujat i amb presentació 
de Sobre Digital. La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del 
contractant de la Corporació en data 3 d’abril de 2019, amb un període de deu (10) 
dies hàbils per a presentar ofertes, essent l’últim dia el 17 d’abril de 2019 a les 23.59 
hores. 
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Una vegada finalitzat aquest termini cap empresa ha presentat oferta, tal i com es 
constata una vegada iniciat el procés per a obrir els Sobres Digitals, i obtenir un 
certificat de l’eina Sobre Digital en data 30 d’abril de 2019, que s’incorpora a 
l’expedient sense cap oferta presentada.

En conseqüència, procedeix elevar a la Junta de Govern Local, com a òrgan de 
contractació, la proposta per declarar la licitació deserta i per anul·lar l’autorització de 
la despesa per import de 19.986,39 € (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 20.132.63900 del pressupost municipal establerta en el resolent quart 
de l’acord d’incoació, i que forma part de l’expedient, tal i com se’n desprèn de 
l’informe emès en data 30 d’abril de 2019 per la responsable del Servei de 
Contractació, i que forma part de l’expedient.

Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea de Règim Interior proposa a la Junta de Govern 
local l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER. Declarar desert el procediment de licitació del contracte de les obres de 
reforma de la prefectura de la Policia Local, aprovat per acord de la Junta de Govern 
Local de data 1 d’abril de 2019.

SEGON. Anul·lar la despesa autoritzada en el resolent quart de l’acord d’incoació, per 
import total de 19.986,39 €, IVA inclòs. 

BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN

11. Adjudicació del contracte d'obres de reforma i ampliació del Casal de les 
Magnòlies

En data 4 de març de 2019 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de 
l’expedient de licitació per a la contractació de l’execució de les obres de reforma i 
ampliació del Casal de la Gent gran Les Magnòlies, i es va convocar el procediment 
obert simplificat amb presentació d’ofertes mitjançant Sobre Digital, amb un import 
màxim de contracte de //405.160,64.-// €, 21% d’IVA exclòs, i un termini d’execució 
màxim de 5 mesos, a comptar de la data d’inici establerta pel 3 de juny de 2019.

La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació 
en data 5 de març de 2019, amb un període de vint (20) dies naturals per a presentar 
ofertes, essent l’últim dia el 25 de març de 2019 a les 23.59 hores. 

Dins el període de presentació dotze (12) empreses han presentat proposició, Secla 
SA amb CIF A08558678 i registre d’entrada 2019/3025, de 22 de març a les 10.14 
hores, Serveis integrals 360 plus SL amb CIF B65891475 i registre d’entrada 
2019/3031, de 22 de març a les 11.20 hores, Iberland Inmuebles y reformes SL amb 
CIF B63411466 i registre d’entrada 2019/3077, de 24 de març a les 22.03 hores, MiJ 
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Gruas SA amb CIF A25031576 i registre d’entrada 2019/3095, de 25 de març a les 
11.57 hores, Artifex infraestructures SL amb CIF B65675365 i registre d’entrada 
2019/3097, de 25 de març a les 12.05hores, Iarsa obres i promocions SL amb CIF 
B63591077 i registre d’entrada 2019/3104, de 25 de març a les 12.39 hores, Gestión 
integral de instalaciones SL amb CIF B60650801 i registre d’entrada 2019/3105, de 
25 de març a les 12.52 hores, Construcciones Caler SAU amb CIF A08615114 i registre 
d’entrada 2019/3108, de 25 de març a les 13.28 hores, Mon vertical SLU amb CIF 
B61048336 i registre d’entrada 2019/3110, de 25 de març a les 13.40 hores, 
Construccions, àrids i formigons SA amb CIF A08680761 i registre d’entrada 
2019/3112, de 25 de març a les 14.08 hores, Otxandiano empresarial amb CIF 
A86019197 i registre d’entrada 2019/3113, de 25 de març a les 15.43 hores, i Gestión 
ingeniería y construccióno de la Costa Dorada SA amb CIF A43795442 i registre 
d’entrada 2019/3117, de 25 de març a les 18.40 hores.

De la valoració efectuada per la Mesa de Contractació amb el resultat que consta en 
l’acta emesa, que s’incorpora a l’expedient i es publica en el perfil del contractant, se’n 
desprèn que s’exclou del procediment les ofertes presentades per Mon vertical SLU 
amb CIF B61048336 i Otxandiano empresarial amb CIF A86019197 pels motius que 
hi consten, i es proposa l’adjudicació del contracte a l’empresa licitadora Iarsa Obres i 
Promocions SL amb CIF B63591077, en haver obtingut la màxima puntuació amb 100 
punts per haver ofert un import de 328.263,36 €, 21% d’IVA exclòs, que no 
sobrepassa l’import de licitació i no incorre en baixa anormal, i tenir justificades la 
seva capacitat d’obrar i contractar amb l’Administració així com la solvència tècnica i 
econòmica.

Per Decret d’Alcaldia núm. 2019/743, de 12 d’abril, es va requerir l’empresa Iarsa 
obres i promocions SL amb CIF B63591077, per a què en el termini màxim de 7 dies 
hàbils a comptar de l’enviament del mateix, diposités l’import corresponent a la fiança 
definitiva del 5% de l’import d’adjudicació, així com la presentació de d’escriptures de 
constitució i de poders per acreditar la personalitat de la persona licitadora. La 
notificació es va practicar en data 29 d’abril, finalitzant el termini legal el 9 de maig. 
Dins el termini concedit l’empresa requerida ha presentat fiança, mitjançant sol·licitud 
de retenció del preu del contracte, i escriptures.

En haver-se complert correctament i en el termini indicat els condicionants requerits 
en el Decret d’Alcaldia núm. 2019/743, de 12 d’abril, i per tot l’exposat, la Regidoria 
de l’Àrea de Benestar Social i Gent Gran proposa a la Junta de Govern local, com a 
òrgan de contractació, l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Adjudicar el contracte per a l’execució de les obres de reforma i ampliació 
del Casal de la Gent gran Les Magnòlies, a l’empresa Iarsa obres i promocions SL amb 
CIF B63591077, per import total de //328.263,36.-// €, 21% d’IVA exclòs, amb 
subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars, el projecte aprovat, el Plec 
de Clàusules Administratives Generals, i les propostes tècniques i econòmiques 
incloses a la seva proposició.

SEGON. El termini d’execució de màxim 5 mesos s’iniciarà el 3 de juny de 2019, una 
vegada aprovat per l’Ajuntament el Pla de seguretat i salut que haurà de ser presentat 
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per l’empresa adjudicatària en el termini màxim de cinc dies naturals a comptar de 
l’enviament de la notificació d’adjudicació. A l’inici de les obres es signarà la 
corresponent acta.

TERCER. Requerir l’empresa adjudicatària Iarsa obres i promocions SL amb CIF 
B63591077 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. Requerir l’empresa adjudicatària Iarsa obres i promocions SL amb CIF 
B63591077 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 i junt amb el Pla de Seguretat i Salut, la documentació relativa a la 
persona proposada com a coordinador en matèria de seguretat i salut en fase 
d’execució d’obra, qui haurà de supervisar i informar el pla de seguretat i salut que 
presenti l’empresa adjudicatària, en haver exposat l’empresa que realitzarà 
subcontractació. La documentació a presentar respecte del coordinador proposat és 
currículum, titulacions acreditatives i dades personals, i serà l’Ajuntament qui en faci 
el nomenament.

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

SISÈ. Anul·lar l’autorització de la despesa per import total de 93.045,70 € aprovada 
en el resolent tercer de l’acord d’incoació d’aquest expedient, de l’aplicació 
pressupostària 30.337.63201.

SETÈ. Disposar la despesa per import total màxim del contracte de 397.198,67 euros 
(IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
30.337.63200 i 30.337.63201 del pressupost municipal vigent, amb el següent 
desglossament:

 30.337.63200 ....................... 41.205,72 €
 30.337.63201 ....................... 355.992,95 €

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.

Precs i preguntes.

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

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

Codi Segur de Validació c2ffd8f97fd3406689ec23508432419f001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Certificat  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
ar

ta
 P

u
ig

 i 
P

u
ig

17
/0

7/
20

19
L

a 
se

cr
et

àr
ia

 a
cc

ta
l.

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=c2ffd8f97fd3406689ec23508432419f001


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

 

I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 11:10 
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.

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

Codi Segur de Validació c2ffd8f97fd3406689ec23508432419f001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Certificat  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
ar

ta
 P

u
ig

 i 
P

u
ig

17
/0

7/
20

19
L

a 
se

cr
et

àr
ia

 a
cc

ta
l.

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=c2ffd8f97fd3406689ec23508432419f001

		2019-07-19T08:45:34+0200
	Ajuntament de Corbera de Llobregat




