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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 8 de gener 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 27 DE DESEMBRE DE 2017.
Al despatx de l’Alcaldia, a les 10:37 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, Rosa Boladeras Serraviñals, i assistits per la
secretària accidental, Marta Puig Puig hi assisteixen els membres següents:
-

Alfredo Prado García, primer tinent d’alcaldessa
José Antonio Andrés Palacios, segon tinent d’alcaldessa
Ramón Gabarrón Rubio, tercera tinent d’alcaldessa
Manel Ripoll i Puertas, regidor
Carme Benito i Gómez, regidora

La presidenta obre la sessió i es tracten els assumptes següents que resulten aprovats
per unanimitat:
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.
VIA PÚBLICA I HABITATGE

En el municipi de Corbera de Llobregat existeixen actualment un total de 18 àrees de
jocs (17 d’infantils i 1 de jocs biosaludables) operatives que cal mantenir i vetllar pel
seu manteniment i conservació.
Atès que l’Ajuntament no disposa de personal adequat per a dur a terme aquestes
tasques, 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 i el plec de
prescripcions tècniques que han de regular aquest contracte, i que han estat informats
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2. Incoació del contracte de servei de manteniment de les àrees infantils dels
parcs públics municipals.
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favorablement per la Secretaria General de l’Ajuntament, quedant incorporats a
l’expedient.
Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Via Pública i Habitatge,
la Junta de Govern Local acorda els següents:
ACORDS
PRIMER. Iniciar els tràmits per a la contractació del servei per a la gestió i/o
manteniment de les àrees infantils dels parcs públics, pel procediment obert i amb
aplicació de mesures de gestió eficient en la tramitació, i aprovar el Plec de clàusules
administratives particulars i el Plec de prescripcions 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 //22.570,00.-// euros (21%
d’IVA exclòs), pels dos anys de durada inicial del contracte, amb data d’inici d’efectes
l’1 de març de 2018.
SEGON. Convocar el procediment obert publicant la licitació en el perfil del
contractant, atorgant un termini de 15 dies naturals per a presentar les pliques, a
partir del següent a aquell en què hi aparegui publicat.
TERCER. Autoritzar la despesa, de caràcter plurianual, per import total màxim del
contracte de //27.309,70.-// euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a la
partida pressupostària núm. 11.171.21000 del pressupost municipal, subordinada al
crèdit que es consigni en els pressupostos dels anys 2018, 2019 i 2020, en les quanties
següents:
Exercici 2018 .................. 11.379,04 €
Exercici 2019 .................. 13.654,85 €
Exercici 2020 .................. 2.275,81 €
QUART. Facultar l’Alcaldessa per a aprovar els actes de tràmit que esdevinguin
d’aquesta licitació.

1. De la sentència núm. 898/2017, de 7 de desembre, dictada per la secció
cinquena de la Sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya que desestima el recurs d’apel·lació interposat per Agustí
i Masoliver, SA contra la sentència dictada el 15.12.2014 pel Jutjat del
contenciós administratiu núm. 6, la qual inadmetia el recurs interposat en la
part relativa a la sol·licitud de nul·litat de l’acord d’adjudicació, de la totalitat
del PCAP i del projecte d’obres definitivament aprovat i estimava parcialment
l’esmentat recurs en entendre nul.la la clàusula 8 del PCAP relativa als criteris
de valoració. Es condemna en costes a la demandant fins a una quantitat
màxima de 1.000 €. La sentència és susceptible de recurs de cassació.
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3. Donar compte de resolucions d’especial interès.
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2. De l’acord de la Junta de Govern Local de l’AMB, de 17.10.2017, pel qual es
dona compte de l’informe emès per la Direcció de Serveis de Prevenció i Gestió
de Residus, de l’actualització dels preus per a l’any 2018 establerts com a
referència a l’annex III de les bases de col·laboració del Conveni entre l’AMB i
els ajuntaments metropolitans per a la gestió local i logística de les deixalleries
metropolitanes.
3. Dels acords de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Llobregat
següents:
a. Acord de 20.11.2017, de concessió de subvenció per al desenvolupament
i finançament del transport adaptat i assistit dels municipis menors de
50.000 habitants, vinculada al desplegament i liquidació corresponent
del Contracte Programa 2016-2019, per a l’any 2017, atorgant a Corbera
de Llobregat la quantitat de 8.597,05 €. Les despeses s’hauran de
justificar abans del 19 de gener de 2018.
b. Acord de 20.11.2017, d’aprovació de reconeixement de despesa i
pagament en concepte de les diverses actuacions descrites al conveni de
col·laboració en matèria de serveis socials bàsics per a l’any 2017,
aprovant per a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat la quantitat de
155.773,23 €.
c. Acord de 4.12.2017, d’aprovació de la liquidació de la subvenció de les
accions integrades per l’ocupació de l’exercici 2011, dins la convocatòria
del SOC en el marc del Projecte Impuls, resultant un import a transferir
a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat de 12.910,73 €.
ASSUMPTES URGENTS

Urgència I. Adjudicació del contracte d'obres de reducció de la densitat de
l'arbrat en la franja perimetral de baixa combustibilitat
En data 25 de setembre de 2017 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de
l’expedient de licitació per a la contractació de les obres de reducció de la densitat de
l’arbrat i estassada del sotabosc en la franja perimetral de baixa combustibilitat de
Nucli Urbà, Cases Cremades i Camí Ral, i es va convocar la licitació, mitjançant
procediment obert i amb aplicació de mesures de gestió eficient en la tramitació, amb
un pressupost base de licitació de //51.086,51.-// €, 21% d’IVA exclòs.
En data 2 de novembre de 2017, la Mesa de Contractació es va reunir a l’objecte de
valorar i analitzar les ofertes presentades, constatant que l’oferta econòmica
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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, se sotmeten a examen i votació els punts següents
que resulten aprovat amb el mateix quòrum.
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presentada per l’empresa Arico Forest, SLU amb CIF B-17574799, resultava amb
oferta anormal o desproporcionada en oferir un import de 38.263,80 € IVA exclòs, per
a l’execució de les obres objecte del contracte.
Per Decret d’Alcaldia 2017/1953, de 3 de novembre, es va requerir l’empresa licitadora
per tal que justifiqués l’oferta econòmica presentada en el termini màxim de 10 dies
hàbils a comptar de la recepció de la notificació. El termini va finalitzar el passat 21 de
novembre, data en què l’empresa va presentar la justificació requerida, essent
sol·licitat per aquesta Mesa de Contractació, als serveis tècnics municipals competents,
informe quant a la documentació presentada.
En data 28 de novembre de 2017, la Mesa de Contractació es reuneix a l’objecte de
valorar la justificació presentada i informe tècnic corresponent, concloent que la
justificació aportada per l’empresa Arico Forest, SLU és suficient per acceptar la plica
presentada i, en conseqüència, procedeix a la valoració de les cinc pliques admeses, i
proposa l’adjudicació del contracte a l’empresa licitadora Arico Forest, SLU amb CIF B17574799, en haver obtingut la màxima puntuació amb 100 punts, en proposar un
import total de 38.263,80 €, 21% d’IVA exclòs, amb un termini d’execució de 4,3
setmanes.
Per Decret d’Alcaldia núm. 2017/2174, de 29 de novembre, es va requerir l’empresa
Arico Forest, SLU amb CIF B-17574799, en haver resultat l’empresa licitadora amb
l’oferta més avantatjosa de les presentades en el procediment de licitació de
referència, en haver ofert un import total màxim de //38.263,80.-// €, 21% d’IVA
exclòs, per a què en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar de la recepció del
mateix, diposités l’import corresponent a la fiança definitiva del 10% de l’import
d’adjudicació, per haver incorregut en baixa anormal.
Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea de Medi Ambient, la
Junta de Govern Local acorda els següents:

PRIMER. Adjudicar el contracte de les obres de reducció de la densitat de l’arbrat i
estassada del sotabosc en la franja perimetral de baixa combustibilitat de Nucli Urbà,
Cases Cremades i Camí Ral, a l’empresa Arico Forest, SLU amb CIF B-17574799, per
import total màxim de //38.263,80.-// €, 21% d’IVA exclòs, i un termini d’execució de
4,3 setmanes, amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i
Tècniques, el Plec de Clàusules Administratives Generals, els documents tècnics de les
obres aprovats 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.
TERCER. Disposar la despesa per import total màxim del contracte de //46.299,20.// euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a la partida pressupostària núm.
12.136.60900 del pressupost municipal vigent.
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QUART. Anul·lar l’autorització de la despesa per import de //15.515,48.-// € del
pressupost municipal vigent aprovada en el resolent tercer de l’acord d’incoació
d’aquest expedient.
CINQUÈ. Formalitzar el present contracte en document administratiu, dins dels 5 dies
hàbils següents a la recepció de la notificació de l’adjudicació, segons s’estableix en
l’article 8.i) Mesures de gestió eficient en la tramitació del Decret Llei 3/2016, de 31
de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, al qual s’annexarà el
Plec de clàusules com a part integrant, i publicar-lo en el perfil del contractant de
conformitat amb l’article 154 del TRLCSP.
SISÈ. Requerir l’empresa adjudicatària Arico Forest, SLU amb CIF B-17574799, per a
què presenti el Pla de Seguretat i Salut en el termini inajornable de cinc (5) dies
naturals des de la formalització del contracte, en els termes i condicions assenyalats
a tal efecte a la clàusula VII.4. del PCAP.
Urgència II. Adjudicació del contracte de servei de manteniment de les
franges perimetrals de baixa combustibilitat

En data 20 de novembre de 2017 va tenir lloc l’obertura del sobre núm. 2 corresponent
a la proposició econòmica i criteris avaluables automàticament, de les set pliques
presentades, resultant-ne admeses cinc amb el resultat que consta en l’acta signada,
essent posteriorment valorades per la Mesa de Contractació amb el resultat que consta
en l’acta emesa en data 20 de novembre de 2017, que s’incorpora a l’expedient, i on
es proposa l’adjudicació del contracte a l’empresa licitadora Arico Forest, SLU amb CIF
B-17574799, en haver obtingut la màxima puntuació amb 100 punts, en proposar un
import total de 38.372,39 €, 21% d’IVA exclòs, amb un termini d’execució de set
setmanes, i no haver incorregut en baixa anormal.
Per Decret d’Alcaldia núm. 2017/2110, de 27 de novembre, es va requerir l’empresa
Arico Forest, SLU amb CIF B-17574799, en haver resultat l’empresa licitadora amb
l’oferta més avantatjosa de les presentades en el procediment de licitació de
referència, en haver ofert un import total màxim de //38.372,39.-// €, 21% d’IVA
exclòs, per a què en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar de la recepció del
mateix, diposités l’import corresponent a la fiança definitiva del 5% de l’import
d’adjudicació.
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En data 30 d’octubre de 2017 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de
l’expedient de licitació per a la contractació del servei de manteniment de les franges
perimetrals de baixa combustibilitat de les urbanitzacions La Soleia, Mas d’en Puig,
Can Canonge, Can Llopard, Can Palet, Creu Sussalba, Can Coll, Can Moriscot, Socies,
Cases Pairals, Can Montmany de Maspassoles, Santa Maria De L’avall, Can Margarit,
El Mirador, Els Carsos, La Creu Nova, El Pontarró i Carretera de Sant Andreu, i es va
convocar la licitació, mitjançant procediment obert i amb aplicació de mesures de
gestió eficient en la tramitació, amb un pressupost base de licitació de //51.095,06.// €, 21% d’IVA exclòs.
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Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea de Medi Ambient, la
Junta de Govern Local acorda els següents:
ACORDS
PRIMER. Adjudicar el contracte de servei de manteniment de les franges perimetrals
de baixa combustibilitat de les urbanitzacions La Soleia, Mas d’en Puig, Can Canonge,
Can Llopard, Can Palet, Creu Sussalba, Can Coll, Can Moriscot, Socies, Cases Pairals,
Can Montmany de Maspassoles, Santa Maria De L’avall, Can Margarit, El Mirador, Els
Carsos, La Creu Nova, El Pontarró i Carretera de Sant Andreu, a l’empresa Arico
Forest, SLU amb CIF B-17574799, per import total màxim de //38.372,39.-// €, 21%
d’IVA exclòs, i un termini d’execució de 7 setmanes, amb subjecció al Plec de Clàusules
Administratives Particulars, al Plec de Prescripcions 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.
TERCER. Disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import total del contracte
de //46.430,59.-// €, que inclou l’IVA, que es farà efectiva amb càrrec a la partida
pressupostària núm. 12.136.21002 del pressupost municipal vigent, subordinada al
crèdit que es consigni en el pressupost de l’any 2018, en les quanties següents:
Exercici 2017 .................. 11.265,00 €
Exercici 2018 .................. 35.165,59 €
QUART. Anul·lar l’autorització de la despesa per import de //15.394,43.-// € dels
pressupostos del 2017 i del 2018 aprovada en el resolent tercer de l’acord d’incoació
d’aquest expedient, amb el següent desglòs:

CINQUÈ. Formalitzar el present contracte en document administratiu, dins dels 5 dies
hàbils següents a la recepció de la notificació de l’adjudicació, segons s’estableix en
l’article 8.i) Mesures de gestió eficient en la tramitació del Decret Llei 3/2016, de 31
de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, al qual s’annexarà el
Plec de clàusules com a part integrant, i publicar-lo en el perfil del contractant de
conformitat amb l’article 154 del TRLCSP.
4. Precs i preguntes.
Tot seguit es procedeix a deliberar sobre qüestions diverses d’índole i problemàtica de
caràcter general.
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Exercici 2017 ............ 3.735,00 €
Exercici 2018 ............ 11.659,43 €
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I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 10:53
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària accidental
certifico.”
Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital.
La secretaria acctal., Marta Puig Puig

Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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