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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 3 de desembre de 2018
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 26 DE NOVEMBRE DE 2018.
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
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 24 de setembre de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el
document tècnic “Projecte per a la renovació del tram final de la claveguera del carrer
de la Font del Pontarró a la urbanització La Creu Nova”, amb un pressupost d’execució
total de 45.479,27 € (IVA inclòs), i un termini d’execució de 35 dies.
El projecte es va sotmetre a informació pública pel termini de 30 dies hàbils mitjançant
anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 3 d’octubre de
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2. Aprovació definitiva del document tècnic "Projecte per a la renovació del
tram final de la claveguera del carrer de la Font del Pontarró a la urbanització
La Creu Nova".
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2018 amb codi CVE 2018035597, en el web municipal i en el tauler d'edictes electrònic
de la Corporació entre els dies 4 d’octubre de 2018 i 16 de novembre de 2018. Una
vegada finalitzat el termini i consultades les dades del Registre de l’Ajuntament, no
consten presentades al·legacions al projecte.
La competència per a l’aprovació d’aquest projecte correspon a l’Alcaldia de
conformitat amb la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic. No obstant això, en el cas del nostre Ajuntament
aquesta competència ha estat delegada en la Junta de Govern Local.
Per això, de conformitat amb els articles 37 i 38 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS)
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
PRIMER. Aprovar definitivament el document tècnic “Projecte per a la renovació del
tram final de la claveguera del carrer de la Font del Pontarró a la urbanització La Creu
Nova”, amb un pressupost d’execució total de 45.479,27 € (IVA inclòs), i un termini
d’execució de 35 dies.
SEGON. Publicar l’acord d’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província, en
el Diari Oficial de la Generalitat i en el tauler d’edictes electrònic de la Corporació.
3. Adjudicació contracte obres reparació i manteniment xarxa clavegueram.

La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació
en data 2 d’octubre de 2018, amb un període de vint (20) dies naturals per a presentar
ofertes, essent l’últim dia el 22 d’octubre de 2018 a les 23.59 hores.
Dins el període de presentació tres (3) empreses han presentat proposicions, Sanitec
Rehabilitació SL amb CIF B66696006 i registre d’entrada 2018/10659, Ferkuma
Maquinaria SL amb CIF B86629201 i registre d’entrada 2018/10669, i Obres i
Construccions Corbera SL amb CIF B65560302 i registre d’entrada 2018/10671.
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 Sanitec Rehabilitació SL amb
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En data 1 d’octubre de 2018 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 reparació i
manteniment de la xarxa de clavegueram municipal, i es va convocar la licitació pel
procediment obert simplificat amb presentació d’ofertes mitjançant Sobre Digital, amb
un import màxim de contracte de //92.066,12.-// €, 21% d’IVA exclòs, amb aplicació
de preus unitaris per a treballs efectivament executats, i un termini d’execució fins el
31 de juliol de 2019 i a comptar de la data que es fixés en l’acord d’adjudicació.
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CIF B66696006, en haver obtingut la màxima puntuació amb 100 punts, tenir
justificades la seva capacitat d’obrar i contractar amb l’Administració així com la
solvència tècnica i econòmica, i haver ofert una reducció de l’import dels preus unitaris
a aplicar del 22%, així com la creació de 4 embornals nous i 3 registres nous.
Per Decret d’Alcaldia núm. 2018/1913, de 7 de novembre, es va requerir l’empresa
Sanitec Rehabilitació SL amb CIF B66696006, 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.
En haver-se complert correctament i en el termini indicat els condicionants requerits
en el Decret d’Alcaldia núm. 2018/1675, de 28 de setembre,
Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de Serveis Públics proposa a la Junta de
Govern local l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Adjudicar el contracte per a l’execució de les obres de reparació i
manteniment de la xarxa de clavegueram municipal, a l’empresa Sanitec Rehabilitació
SL amb CIF B66696006, per import màxim de contracte de //92.066,12.-// €, 21%
d’IVA exclòs, amb aplicació dels preus unitaris per a treballs efectivament executats
amb la reducció oferta del 22%, la creació de 4 embornals i 3 registres nous, pel
termini d’execució del contracte amb previsió d’inici l’1 de desembre de 2018 i fins el
31 de juliol 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 i a la resta
d’empreses licitadores, així com els informes de valoració i adjudicació, i publicar-los
en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.




Exercici 2018: 54.400 €
Exercici 2019: 57.000 €

QUART. 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.
VIA PÚBLICA
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TERCER. Disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import total màxim del
contracte de 111.400 euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 13.160.21000 del pressupost municipal vigent, subordinada al càrrec
que es consigni en el pressupost de l’any 2019, amb el següent desglòs:
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4. Acord adjudicació Lots 2 i 3 i declaració desert Lot 1 del contracte
subministrament vestuari Brigada municipal.
En data 22 d’octubre de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de
l’expedient de licitació, mitjançant procediment obert simplificat abreujat, per a la
contractació del subministrament de vestuari i accessoris necessaris per a la Brigada
municipal, en els termes i condicions establertes en el Plec de clàusules administratives
particulars i el Plec de prescripcions tècniques aprovats i publicats, amb un import total
màxim de 6.830,61 €, 21% d’IVA exclòs, pels tres anys de durada inicial del contracte,
amb aplicació dels preus unitaris oferts per a subministraments efectivament
executats, expedient núm. AJCOR0305192018, i mitjançant tres lots, poden optar els
licitadors a un lot o a tots ells:
a) Lot núm. 1: Subministrament de vestuari.
Pressupost de licitació: 2.033,07 €, 21% IVA exclòs
Termini de subministrament: màxim 15 dies a comptar des de la data de petició
de la corresponent comanda.
b) Lot núm. 2: Subministrament de calçat de seguretat.
Pressupost de licitació: 2.206,62 €, 21% IVA exclòs
Termini de subministrament: màxim 15 dies a comptar des de la data de petició
de la corresponent comanda.
c) Lot núm. 3: Subministrament Equips de protecció individuals (EPIS).
Pressupost de licitació: 2.590,92 €, 21% IVA exclòs
Termini de subministrament: màxim 15 dies a comptar des de la data de petició
de la corresponent comanda.

Dins el període de presentació dues (2) empreses han presentat proposicions,
Subministraments Empúries SL amb CIF B17850728 i registre d’entrada 2018/11225
i Würth España SA amb CIF A08472276 i registres d’entrada 2018/11323 i
2018/11324.
De l’acta d’obertura dels sobres digitals presentats, que es troba publicada en el perfil
del contractant i incorporada a l’expedient, se’n desprèn que l’única oferta acceptada
és la presentada per l’empresa Würth España SA amb CIF A08472276 pels lots 2 i 3,
restant l’altra empresa exclosa pels motius que s’hi indiquen, quedant el lot 1 desert,
i proposant-se l’adjudicació dels lots 2 i 3 en favor de l’única empresa acceptada, en
tenir acreditada la capacitat d’obrar i haver presentat les següents ofertes:

Marta Puig i Puig

Signatura 1 de 1

03/12/2018 La secretària acctal.

La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació
en data 23 d’octubre de 2018, amb un període de deu (10) dies hàbils per a presentar
ofertes, essent l’últim dia el 7 de novembre de 2018 a les 23.59 hores.
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a) Lot núm. 2: haver obtingut la màxima puntuació en ser l’única empresa
presentada, i haver ofert una reducció de l’import dels preus unitaris a aplicar
del 1,50%, així com una millora en el subministrament de reposicions per
deteriorament i per substitucions, noves incorporacions i plans d’ocupació, de
3 dies en ambdós casos. També ofereixen un percentatge de baixa sobre els
preus de productes que es troben en catàleg i que no figuren en el Plec de
Prescripcions Tècniques de 5%.
b) Lot núm. 3: haver obtingut la màxima puntuació en ser l’única empresa
presentada, i haver ofert una reducció de l’import dels preus unitaris a aplicar
del 20%, així com una millora en el subministrament de reposicions per
deteriorament i per substitucions, noves incorporacions i plans d’ocupació, de
3 dies en ambdós casos. També ofereixen un percentatge de baixa sobre els
preus de productes que es troben en catàleg i que no figuren en el Plec de
Prescripcions Tècniques de 35%.
Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Via Pública proposa a la
Junta de Govern local l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Declarar desert el procediment de licitació del Lot núm. 1 corresponent al
subministrament de vestuari del contracte de subministrament de vestuari i accessoris
necessaris per a la Brigada municipal, aprovat per acord de la Junta de Govern Local
de data 22 d’octubre de 2018.

TERCER. Adjudicar el lot núm. 2 corresponent al subministrament de calçat de
seguretat del contracte de subministrament de vestuari i accessoris necessaris per a
la Brigada municipal, a l’empresa Würth España SA amb CIF A08472276 per import
màxim de 2.206,62 € 21% d’IVA exclòs, pels tres anys de durada inicial del contracte
i amb aplicació dels preus unitaris oferts amb la reducció de l’1,50% per a
subministraments efectivament executats, amb subjecció al Plec de Clàusules
Administratives Particulars, Plec de Prescripcions Tècniques, el Plec de Clàusules
Administratives Generals, i les propostes tècniques i econòmiques incloses a la seva
proposició.
QUART. Adjudicar el lot núm. 3 corresponent al subministrament d’equips de protecció
individuals del contracte de subministrament de vestuari i accessoris necessaris per a
la Brigada municipal, a l’empresa Würth España SA amb CIF A08472276 per import
màxim de 2.590,92 € 21% d’IVA exclòs, pels tres anys de durada inicial del contracte
i amb aplicació dels preus unitaris oferts amb la reducció del 20% per a
subministraments efectivament executats, amb subjecció al Plec de Clàusules
Administratives Particulars, Plec de Prescripcions Tècniques, el Plec de Clàusules
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SEGON. Anul·lar la despesa de caràcter plurianual per import total de 2.460,01€, IVA
inclòs, corresponent al Lot núm. 1, autoritzada en el resolent tercer de l’acord
d’incoació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 11.1532.22104.
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Administratives Generals, i les propostes tècniques i econòmiques incloses a la seva
proposició.
CINQUÈ. Formalitzar el contracte dels Lots núm. 2 i núm. 3 mitjançant la signatura
d'acceptació pel contractista Würth España SA amb CIF A08472276 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 en la seu electrònica de l’Ajuntament.
SISÈ. El contracte tindrà data d’inici d’efectes l’1 de desembre de 2018, una vegada
notificat l’acord d’adjudicació.
SETÈ. Disposar la despesa que inclou l’IVA, per import total màxim del contracte de
5.805,02 euros, que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm.
11.1532.22104 de l’estat de despeses del vigent pressupost municipal, subordinat al
crèdit que es consigni en els pressupostos dels anys 2019, 2020 i 2021 atenent el
següent desglòs:
Lot 2 ................ 11.1532.22104.................... 2.670,01 €




Exercici 2018: 445 €
Exercici 2019 i 2020: 890 €/any
Exercici 2021: 445,01 €
Lot 3 ................ 11.1532.22104.....................3.135,01 €





Exercici 2018: 522,50 €
Exercici 2019 i 2020: 1.045 €/any
Exercici 2021: 522,51 €

VUITÈ. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària de cada lot i a totes
les empreses licitadores, i publicar-lo en el perfil del contractant de l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat.

Fora de l'ordre del dia, abans de debatre altres assumptes que no requereixen l’adopció
de cap acord i prèvia declaració de la urgència per unanimitat i, en tot cas, amb el vot
favorable de la majoria absoluta, es sotmeten a examen i votació els punts següents
que resulten aprovats amb el mateix quòrum.
SERVEIS PÚBLICS
Urgència I. Incoació contracte obres renovació tram final clavegueram carrer
Font del Pontarró.
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ASSUMPTES URGENTS
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L’objecte del contracte és l’execució de les obres necessàries per a la renovació del
tram final de la claveguera del carrer de la Font del Pontarró, en els termes descrits
en el projecte aprovat inicialment en data 24 de setembre de 2018, i que ha estat
aprovat definitivament en no haver-se produït al·legacions una vegada finalitzat el
termini d’exposició pública, i que s’ha redactat amb la necessitat de renovar el tram
de la xarxa de clavegueram que transcorre pel carrer Font del Pontarró i que es troba
molt envellida i amb les juntes obertes entre els tubs de formigó que la conformen. El
projecte aprovat té un import d’execució de //37.586,17.-// €, 21% d’IVA exclòs, i un
termini d’execució màxim de 35 dies.
En conseqüència, i per a poder executar les actuacions incloses en el document tècnic
aprovat, es fa necessària la contractació de les mateixes per part d’una empresa
especialitzada. S’adjunta a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars
que ha de regular aquest contracte, i que ha estat informat favorablement per la
Secretària acctal. de l’Ajuntament, quedant incorporat a l’expedient.
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
PRIMER. Iniciar els tràmits per a la contractació de l’execució de les obres per a la
renovació del tram final de la claveguera del carrer de la Font del Pontarró, mitjançant
el procediment obert simplificat abreujat, i aprovar el Plec de clàusules administratives
particulars que, juntament amb el Plec de clàusules administratives generals aprovat
per l’Ajuntament i el projecte aprovat, regularan aquesta contractació. L’import de
licitació total s’estableix en un màxim de //37.586,17.-// €, 21% d’IVA exclòs.

TERCER. Autoritzar la despesa, de caràcter plurianual, per import total màxim del
contracte de 45.479,27 euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 13.160.61901 del pressupost municipal vigent, subordinada al crèdit
que es consigni en el pressupost de l’any 2019, atenent el següent desglòs:
Exercici 2018 ..................... 26.752,51 €
Exercici 2019 ..................... 18.726,76 €
QUART. Facultar l’Alcaldessa per a aprovar els actes de tràmit que esdevinguin
d’aquesta licitació.
VIA PÚBLICA
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SEGON. Convocar el procediment obert simplificat abreujat publicant l’anunci de
licitació en el perfil del contractant, atorgant un termini de 10 dies hàbils per a
presentar les proposicions, a partir del següent a aquell en què hi aparegui publicat.
La presentació de les proposicions es realitzarà digitalment mitjançant l’eina Sobre
Digital disponible en el perfil del contractant municipal.
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Urgència II. Aprovació de la segona addenda al Conveni de col·laboració per
al manteniment de vies públiques i serveis públics subscrit amb l'Associació
de veïns de la Servera.
El 12 de desembre de 2014, l’Associació de veïns del Paratge de la Servera amb CIF
G58964578, va formalitzar el conveni de col·laboració per al manteniment de vies
públiques i de serveis públics a la urbanització de la Servera pel qual s’atorgava una
subvenció destinada a sufragar parcialment les despeses assumides par l’Associació
l’any anterior com a conseqüència de la realització d’obres de manteniment,
conservació, instal·lació i/o millora de serveis en la urbanització.
El conveni té un durada de cinc anys, prorrogables a 10 i un import anual de 1.500 €
que l’Ajuntament aporta en concepte de subvenció, subordinant-se al crèdit que, per
a cada exercici, autoritzin el respectius pressupostos.
El 15 de setembre de 2015 es signa una addenda al conveni, on s’acorda que
l’Associació de Propietaris del Paratge de la Servera destinaran la subvenció 20152016 per a realitzar la inversió necessària per a dotar el sistema d’enllumenat de la
Servera amb els sistemes d’eficiència energètica. I modifica la clàusula primera quant
a la seva durada que serà de 8 anys prorrogable a 10.
Des del moment de la finalització de l’obra d’inversió per a la millora de l’eficiència
energètica, l’Ajuntament paga directament els costos del manteniment i del consum,
que a tots els efectes té caràcter subvencional.
A causa de la descarrega elèctrica produïda per la tempesta del 6 de juny de 2018,
algunes de les noves lluminàries i dos mòduls de tele gestió van patir desperfectes i
es van d’haver de substituir, aquesta actuació ha suposat un cost extraordinari per a
l’Associació de veïns del Paratge de la Servera, que ha hagut de fer front a la despesa
de 4.148,86€.
Tot i no ser objecte del conveni subscrit i atenent a les causes sobrevingudes
provocades per una situació meteorològica adversa extraordinària, l’Ajuntament te la
voluntat de col·laborar amb l’associació per a que faci front a les despeses que li ha
generat els desperfectes que s’han produït.

03/12/2018 La secretària acctal.

Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Via Pública proposa a la
Junta de Govern local l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar el text de la segona addenda al Conveni de col·laboració per al
manteniment de vies públiques i serveis públics subscrit amb l’Associació de veïns de
La Servera que resta incorporada a l’expedient, segons el detall esmentat a la part
expositiva d’aquests acords.
SEGON. Notificar aquestes acords a l’Associació de la UA La Servera.
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5. Precs i preguntes.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

21acd3391d55440d9c3a9636445ea25b001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Acta -

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

No se’n formulen.
I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 11:20
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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