
La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA PER 
LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 30 DE NOVEMBRE DE 2015

Al despatx de l’Alcaldia, a les 10:00 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 
general, Maria Abarca Martínez hi assisteixen els membres següents:

- Rosa Boladeras Serraviñals, primera tinenta d’alcaldessa

- Mercè Rocas i Rubió, segona tinenta d’alcaldessa

- Ramon Gabarrón Rubio, tercer tinent d’alcaldessa

- Carme Benito Gómez, regidora

- Jordi Anducas i Planas, regidor

També hi assisteixen com a convidats, amb veu però sense vot, els regidors/res següents: 
Arturo Martínez i Laporta, Alfredo Prado García, J.A. Andrés Palacios i Manel Ripoll i Puertas.
La presidenta obre la sessió i es tracten els assumptes següents:

1.Aprovació acta sessió anterior.

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

ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS

CONTRACTACIÓ

2. Incoació del contracte de servei de la deixalleria municipal fixa.

L’Ajuntament ofereix el servei públic de deixalleria municipal fixa, actualment adjudicat 
com a contracte de servei i pròxim a finalitzar. La voluntat és continuar realitzant aquesta 
prestació com un servei i, atès que des de l’Ajuntament no es disposa dels mitjans 
personals i materials per a portar a terme aquest servei, es fa necessària la contractació 
del mateix per part d’una empresa especialitzada.

S’adjunta a l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de 
condicions tècniques que han de regular aquest contracte, i que ha estat informat 
favorablement per la Secretaria General de l’Ajuntament en data 24 de novembre de 2015, 
quedant incorporat a l’expedient. 

Per tot l’exposat, a proposta de la regidoria de l’Àrea de Serveis Públics, la Junta de Govern 
Local acorda el següent: 

PRIMER. Iniciar els tràmits per a la contractació del servei de deixalleria municipal fixa, 
mitjançant el procediment obert i estant sotmès a regulació harmonitzada, i aprovar el Plec 



de clàusules administratives particulars i el Plec de condicions tècniques que, juntament 
amb el Plec de clàusules administratives generals aprovat per l’Ajuntament, regularan 
aquesta contractació. L’import de licitació màxim s’estableix en //258.919,17.-// €, 10% 
d’IVA exclòs, pels tres (3) anys de durada inicial del contracte, establint com a data d’inici 
prevista del mateix l’1 de març de 2016.

SEGON. Simultàniament convocar el procediment obert publicant la convocatòria en el 
DOUE, en el BOE i en el perfil del contractant, atorgant un termini de 40 dies naturals per 
a presentar pliques, a partir de la data d’enviament de l’anunci al DOUE, data que s’indicarà 
en els anuncis enviats a publicar en el BOE i perfil del contractant, sempre i quan dins 
aquest termini de 40 dies naturals, es publiquin els altres anuncis amb una antelació 
mínima de 15 dies naturals a l’acabament del termini.

TERCER. Autoritzar la despesa de caràcter plurianual per import total màxim del contracte 
de //284.811,09.-// euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a la partida 
pressupostària núm. 13.1621.22706, subordinada al crèdit que es consigni als 
pressupostos dels anys 2016, 2017, 2018 i 2019, amb el següent desglòs:

Exercici 2016 .................... 79.114,19 €
Exercici 2017 .................... 94.937,03 €
Exercici 2018 .................... 94.937,03 €
Exercici 2019 .................... 15.822,84 €

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

ÀREA DE COMUNICACIÓ

CONTRACTACIÓ

3. Incoació del contracte de servei per al disseny i impressió de la revista 
municipal l’Avançada.

L’Ajuntament publica la revista municipal l’Avançada, amb cinc edicions anuals. Atès que 
és voluntat continuar realitzant aquestes publicacions en propers anys i que l’Ajuntament 
no disposa de mitjans tècnics ni personals per a dur-lo a terme de forma correcte, és 
necessari realitzar un contracte amb una empresa especialitzada.

S’adjunta a l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de 
condicions tècniques que han de regular aquest contracte, i que ha estat informat 
favorablement per la Secretaria General de l’Ajuntament en data 19 de novembre de 2015, 
quedant incorporat a l’expedient. 

Per tot l’exposat, a proposta de la regidoria de Comunicació, la Junta de Govern Local 
acorda el següent:  

PRIMER. Iniciar els tràmits per a la contractació del servei per al disseny, maquetació, 
impressió i publicació de la revista municipal “L’Avançada” de Corbera de Llobregat, 
mitjançant el procediment negociat sense publicitat, i aprovar el Plec de clàusules 
administratives particulars i el Plec de condicions tècniques que, juntament amb el Plec de 
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clàusules administratives generals aprovat per l’Ajuntament, regularan aquesta 
contractació. L’import de licitació màxim s’estableix en //13.500,00.-// €, 4% d’IVA exclòs, 
per a l’any (1) de durada inicial del contracte, establint com a data d’inici prevista del 
mateix l’1 de febrer de 2016.

SEGON. Convidar a les empreses que es diran per a què presentin, si escau, les 
proposicions econòmiques per prendre part en el procediment negociat convocat, tot 
comunicant-los que disposen de quinze dies (15) naturals comptats a partir de l’endemà 
de la recepció de la notificació d’invitació a la licitació, per correu electrònic, per a presentar 
les proposicions i documentació complementària adient:

 Mirada Local, SL
o CIF B-64309313
o Email: info@miradalocal.cat

 AZOR Creatius gràfics, SCCP
o CIF J-64343759
o Email: info@azordisseny.com

 WASSABI Espai, SL
o CIF B-64667710
o Email: administracio@wassabi.es

TERCER. Autoritzar la despesa de caràcter plurianual per import total màxim del contracte 
de //14.040,00.-// euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a la partida 
pressupostària 01.924.22698, subordinada al crèdit que es consigni en el pressupost de 
l’any 2016.

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

4. Incoació del contracte de servei de neteja de les dependències municipals.

Aquest punt de l’ordre del dia queda sobre la taula segons el que estableix l’article 92 del 
R.O.F.

5. 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 11:46 hores, i 
s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.

Vist i Plau
La secretària L'alcaldessa

Maria Abarca Martínez Montserrat Febrero i Piera
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