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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 25 de març 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 18 DE MARÇ DE 2019.
Al despatx de l’Alcaldia, a les 09:00 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 acctal., Marta Puig Puig hi assisteixen els membres següents:
-

Albert Cañellas i Pagés, primer tinent d’alcaldessa
Jordi Anducas Planas, segon tinent d’alcaldessa
Jordina Ribó Garriga, tercera tinenta 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
Pol Ejarque i Cortés, regidor

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.
SERVEIS PÚBLICS

En data 11 de febrer de 2019 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de
l’expedient de licitació per a la contractació de serveis per a la recollida de la fracció
vegetal porta a porta de tot el municipi, i es va convocar la licitació pel procediment
obert simplificat, amb tramitació anticipada de l’expedient segons l’establert a l’article
30.4 de les Bases d’execució del pressupost, amb presentació d’ofertes mitjançant
Sobre Digital, amb un import màxim de contracte de //78.163,91.-// €, 10% d’IVA
exclòs, i una durada d’un any sense possibilitat de pròrroga i amb data d’inici d’efectes
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2. Adjudicació del contracte de serveis per a la recollida porta a porta de la
fracció vegetal que es generi en els habitatges del municipi.
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16 d’abril de 2019, condicionant la seva adjudicació a l’aprovació definitiva dels
pressupostos municipals per a l’any 2019.
La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació
en data 12 de febrer de 2019, amb un període de quinze (15) dies naturals per a
presentar ofertes, essent l’últim dia el 27 de febrer de 2019 a les 23.59 hores.
Dins el període de presentació una única empresa ha presentat proposició, FCC Medio
Ambiente SA amb CIF A28541639 i registre d’entrada 2019/1979, de 26 de febrer a
les 9.28 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 l’oferta presentada per FCC Medio Ambiente SA amb CIF A28541639 és
correcta i s’admet, i se’n proposa la seva adjudicació en haver obtingut la màxima
puntuació amb 100 punts per ser l’única oferta admesa, haver ofert un import de
77.284,92 €, 10% 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. Així mateix han ofert 200
unitats de big bags reutilitzables, 400 saques reutilitzables, i 8 jornades
extraordinàries de servei.
Per Decret d’Alcaldia núm. 2019/403, de 6 de març, es va requerir l’empresa FCC
Medio Ambiente SA amb CIF A28541639, 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. Els condicionants requerits en el Decret
d’Alcaldia núm. 2019/403, de 6 de març, han estat complerts correctament en haver
estat dipositat aval en data 12 de març de 2019.

En haver-se complert correctament i en el termini indicat els condicionants requerits
en el Decret d’Alcaldia núm. 2019/403, de 6 de març, i haver estat aprovats
definitivament els pressupostos municipals per a l’any 2019, condició a la que estava
subjecte l’adjudicació,
Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Serveis Públics proposa a la
Junta de Govern local l’adopció dels següents
ACORDS
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Per altra banda, en el resolent quart de l’acord d’incoació ha estat detectada una errada
material quant al càlcul de la despesa autoritzada per a l’exercici 2020. En el resolent
quart es fa establir un import de 25.077,89 €, quan el correcte era de 25.077,59 €.
En aquest sentit procedeix esmenar l’errada material detectada, en aplicació de
l’establert a l’apartat 2 de l’article 109, sobre la revocació d’actes i rectificació d’errors,
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
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PRIMER. Adjudicar el contracte de serveis per a la recollida porta a porta de la fracció
vegetal que es generi en els habitatges del municipi, a l’empresa FCC Medio Ambiente
SA amb CIF A28541639 per import total de 77.284,92 € 10% d’IVA exclòs, per a l’any
de durada del contracte sense possibilitat de pròrroga i amb data d’inici 16 d’abril de
2019, 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. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària, així com l’informe de
valoració i adjudicació, i publicar-lo en el perfil del contractant de l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat.
TERCER. Aprovar la modificació del resolent quart de l’acord d’incoació d’aquest
expedient aprovat per la Junta de Govern Local d’11 de febrer de 2019, amb l’esmena
de l’errada material detectada en l’import consignat com despesa per a l’exercici 2020,
i que quedarà redactat de la següent manera:
“Autoritzar la despesa, de caràcter plurianual, per import total màxim del contracte de
85.980,30 euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 13.1621.22799 del pressupost municipal vigent, condicionades a
l’aprovació definitiva dels pressupostos municipals per a l’any 2019, i subordinada al
crèdit que es consigni en el pressupost de l’exercici 2020, amb el següent desglòs:



Exercici 2019...................... 60.902,71 €
Exercici 2020...................... 25.077,59 €”

QUART. Anul·lar l’autorització de la despesa per import de 966,89 € dels pressupostos
dels exercicis 2019 i 2020, aprovada en el resolent quart de l’acord d’incoació d’aquest
expedient, amb el següent desglossament:



Exercici 2019 ..................... 684,88 €
Exercici 2020 ..................... 282,01 €
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CINQUÈ. Disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import total màxim del
contracte de 85.013,41 euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 13.1621.22799 del pressupost municipal vigent, subordinada al crèdit
que es consigni en el pressupost de l’exercici 2020, amb el següent desglossament:



Exercici 2019...................... 60.217,83 €
Exercici 2020...................... 24.795,58 €

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 plec de condicions com a part integrant, i es publicarà en un termini no
superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant.
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