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Marta Puig Puig, secretària acctal., de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat,

La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 21 de novembre de 2022 
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 14 de novembre de 2022.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 09:30 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:

- Jordi Anducas i Planas, primer tinent d’alcaldessa
- Víctor González i Julián, tercer tinent d’alcaldessa
- Cristina Blasquiz i López, quarta tinenta d’alcaldessa

També hi assisteixen com a convidats, amb veu però sense vot, els regidors/res 
següents:

- Arturo Martínez i Laporta, regidor
- Dolores Salmerón Galí, regidora
- Mònica Estrader i Rodríguez, regidora
- Meritxell García de Llanza, regidora

Absents i excusats/des: 
-    Albert Cañellas i Pagés, segon tinent d’alcaldessa
- Mercè Rocas i Rubio, 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.

CONTRACTACIÓ 

2. Declaració deserta la licitació del contracte de serveis de transport en 
autocar en actes organitzats per l’Ajuntament.
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En data 3 d’octubre de 2022, La Junta de Govern Local va adoptar l’acord per iniciar 
la tramitació de l’expedient de contractació de de serveis de transport de persones en 
autocar per a activitats organitzades per l’Ajuntament o en les que hi col·labora, 
mitjançant el procediment obert simplificat abreujat amb tramitació ordinària i no 
subjecte a regulació harmonitzada, i amb presentació de Sobre Digital, convocant el 
procediment obert publicant l’anunci de licitació en el perfil del contractant, atorgant 
un termini de deu (10) dies hàbils per a presentar les proposicions, a partir del següent 
de la seva publicació. L’import de licitació es va establir en un màxim de 8.075,45€, 
10% d’IVA exclòs, per a la totalitat de la durada inicial del contracte, fixada en 1 any 
amb possibilitat de pròrroga i data d’inici prevista d’1 de novembre de 2022. El preu 
es va fixar mitjançant el sistema de preus unitaris, entenent que són aquells que es 
corresponen a les unitats en què es descompon la prestació, de manera que la 
valoració total (pressupost màxim de licitació) s’efectua aplicant els preus d’aquestes 
unitats per la previsió efectuada. Les previsions i càlculs s’entenien variables i amb 
caràcter de màxims, sense compromís d’assolir la despesa màxima consignada.

La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació 
en data 5 d’octubre de 2022, essent l’últim dia per a presentar ofertes el 20 d’octubre 
de 2022 a les 23.59 hores. 

Una vegada finalitzat aquest termini, la responsable del Servei municipal de 
Contractació ha emès informe, que forma part de l’expedient, relatiu a que cap 
empresa ha presentat oferta, tal i com es desprèn del certificat emès per l’eina Sobre 
Digital en data 31 d’octubre de 2022, que s’incorpora a l’expedient. Tot i així, des de 
l’eina Informe de traça del Sobre Digital es pot comprovar que una empresa, 
AUTOCORB amb identificador fiscal A08007155, ha iniciat tràmits per a la seva 
presentació sense finalitzar-los, i que a més d’aquesta empresa, dues més s’han 
interessat en el procediment, essent aquestes empreses Cinesia i Moventia, sense que 
cap empresa hagi contactat amb el Servei municipal de Contractació, interessant-se 
pel procediment, ni hagi formulat cap pregunta al respecte.

En conseqüència, procedeix elevar a la Junta de Govern Local, com a òrgan de 
contractació, la proposta per declarar la licitació deserta.

Així mateix, procedeix comunicar l’acord de licitació deserta al responsable del 
contracte i redactor del plec tècnic, pel seu coneixement i als efectes oportuns perquè 
en determini el motiu que ho ha causat mitjançant informe que haurà de formar part 
de l’expedient i, si escau, procedir a una nova licitació si aquestes causes suposen una 
modificació substancial de les condicions inicials, o bé de conformitat amb l’article 
168.a).1º, aplicar el procediment negociat sense publicitat sempre que les condicions 
inicials del contracte no es modifiquin substancialment, sense que en cap cas es pugui 
incrementar el pressupost base de licitació ni modificar el sistema de retribució. 

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea d’Educació proposa a la Junta de Govern local, 
l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Declarar desert el procediment de licitació del contracte de serveis de 
transport de persones en autocar per a activitats organitzades per l’Ajuntament o en 
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les que hi col·labora, aprovat per acord de la Junta de Govern Local de data 3 d’octubre 
de 2022, de conformitat amb l’informe emès per la responsable del Servei municipal 
de Contractació, i pels motius exposats en els antecedents.

SEGON. Anular l’autorització de la despesa, de caràcter plurianual, aprovada en el 
resolent tercer de l’acord d’incoació de l’expedient, per import de 8.883,00€, IVA 
inclòs, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses del vigent 
pressupost municipal, que es relacionen a continuació, subordinades al crèdit que es 
consigni en el pressupost de l’any 2023:

Àrea 
municipal

Aplicació 
pressupostària

Any Import màxim 
aplicable

Esports 34.341.22609 2022 393,95€

Cultura 33.338.22609 2022 393,95€

Esports 34.341.22609 2023 1.944,45€

Educació 31.323.22699 2023 4.413,31€

Benestar Social 30.337.22697 2023 787,91€

Cultura 33.338.22609 2023 586,46€

Cultura-
Biblioteca

33.3321.22609 2023 362,97€

TERCER. Notificar aquest acord al responsable del contracte pel seu coneixement i als 
efectes de requerir-li l’emissió d’informe relatiu als motius que han causat que la 
licitació quedés deserta, i publicar-la en el perfil del contractant.
   

3. Aprovació de l’expedient de contractació de concessió de serveis per a la 
gestió i execució de les activitats esportives municipals.

La voluntat de l’equip de govern és oferir el servei d’activitats esportives municipals, 
amb oferta esportiva que serveixi per complementar la que ofereixen les entitats 
esportives del municipi, creant un teixit esportiu no federat ni competitiu per donar 
cabuda a tothom que vulgui practicar esport i activitat física de manera lúdica. En no 
disposar l’Ajuntament dels recursos propis adients per a executar el servei, resulta 
necessari licitar-lo per a ser adjudicat a una empresa que reuneixi les condicions 
obligatòries i indispensables per a la seva correcta execució. Actualment, aquest servei 
no s’està prestant atès que el contracte adjudicat va finalitzar el 31 d’agost de 2022, 
i la licitació que es va aprovar per a la nova adjudicació, va quedar deserta en no 
haver-se presentat cap empresa al procediment obert convocat.
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En conseqüència, procedeix iniciar novament els tràmits necessaris per a la seva 
contractació, una vegada analitzades les qüestions pel responsable del contracte i 
redactor del plec tècnic, que en van motivar que quedés desert, que s’efectuarà sota 
la modalitat de concessió de serveis, atès que existeix risc operacional en tractar-se 
d’un servei a demanda dels usuaris, i on l’únic finançament és la recaptació de les 
quotes dels usuaris, sense generar despesa per l’Ajuntament, i eximint l’empresa 
adjudicatària d’abonament d’import de cànon en concepte de contraprestació. Atès 
que la present licitació comporta canvis substancials respecte de l’anterior, el 
procediment a utilitzar serà l’obert.

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 han estat informats 
favorablement, quedant incorporats a l’expedient. 

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea d’Esports proposa a la Junta de Govern local, 
l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de concessió de serveis per a la gestió i 
execució de les activitats esportives municipals, mitjançant el procediment obert no 
subjecte a regulació harmonitzada atès el seu VEC, i aprovar l’estudi de viabilitat, 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. El VEC del contracte és de 486.080,00€, IVA exclòs. 
L’import de licitació és de 388.864,00€, que corresponen a la xifra neta de negocis de 
la durada inicial del contracte, en establir-se un import anual de xifra de negocis de 
97.216,00€.

L’empresa adjudicatària serà retribuïda directament mitjançant el preu que abonin les 
persones usuàries del servei d’activitats esportives municipals, de conformitat amb el 
preu que consta en el Plec de Condicions Tècniques, o bé el que resulti de l’oferta 
efectuada en aquest sentit per l’empresa adjudicatària.

Aquest contracte no genera despesa per l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.

SEGON. La duració del contracte s’estableix en 4 anys, estimant la data d’inici a 1 de 
febrer de 2023 amb possibilitat de ser prorrogat per 5 mesos més, i fixant l’execució 
del servei per a les temporades de setembre a juny, en les dates establertes en el Plec 
de Condicions Tècniques. El contracte s’iniciarà una vegada adjudicat i formalitzat el 
mateix, i finalitzarà quan l’adjudicatari hagi complert amb totes les seves obligacions 
contractuals, que inclouen la presentació de la corresponent memòria del servei 
executat, una vegada conclòs l’últim any d’execució del contracte, i sense que pugui 
sobrepassar en cap cas, el 31 d’agost de 2027.

TERCER. Convocar el procediment obert amb tramitació ordinària no subjecte a 
regulació harmonitzada, publicant l’anunci de licitació en el perfil del contractant, 
atorgant un termini de 21 dies naturals per a presentar les proposicions, a partir del 
següent a aquell en què hi aparegui publicat. La presentació de les proposicions es 
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realitzarà digitalment mitjançant l’eina Sobre Digital disponible en el perfil del 
contractant municipal.

4. Aprovació de l’expedient de contractació del subministrament amb 
instal·lació de mobiliari pel Casal de les Magnòlies.

Pel correcte funcionament del Casal de Les Magnòlies i de les activitats que s’hi 
desenvolupen, resulta necessari adquirir i instal·lar nou mobiliari. Aquestes feines han 
de ser realitzades per una empresa especialitzada que inclogui tant el subministrament 
com la instal·lació. 

En conseqüència, s’adjunta a l’expedient el plec de clàusules administratives 
particulars i el plec de prescripcions tècniques, format pel projecte de disseny del 
mobiliari necessari, amb indicació de la seva instal·lació, que han de regular aquest 
contracte, i que han estat informats favorablement per la Secretaria General de 
l’Ajuntament, quedant incorporats a l’expedient. 

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Benestar social i gent gran proposa a la 
Junta de Govern local, l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació del subministrament amb instal·lació, 
per a l’adquisició del mobiliari necessari, segons projecte de disseny que forma part 
de l’expedient com a Annex I del PCAP i com a Plec de prescripcions tècniques, pel 
Casal de les Magnòlies, mitjançant el procediment obert simplificat abreujat, atès que 
el VEC del contracte és de 25.059,70€, amb tramitació ordinària i no subjecte a 
regulació harmonitzada, i aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el 
Plec de prescripcions tècniques que regularan aquesta contractació. L’import de 
licitació s’estableix en un màxim de 30.322,24€, 21% d’IVA inclòs, 25.059,70€, 21% 
d’IVA exclòs, per a la totalitat de l’execució del contracte, amb aplicació dels preus 
unitaris establerts al projecte de disseny per a cada subministrament a executar. 
L’import del contracte serà el que resulti de l’oferta efectuada per l’empresa licitadora, 
i la baixa oferta serà la que s’apliqui uniformement als preus unitaris.

La durada del contracte s’estableix des de la data de notificació de l’acord 
d’adjudicació, i finalitzarà una vegada siguin executats per l’adjudicatari tots els 
subministraments i treballs establerts. S’estableix un termini de lliurament de màxim 
60 dies a partir de la data de la notificació de l’adjudicació del contracte.

SEGON. Convocar el procediment obert simplificat abreujat publicant l’anunci de 
licitació en el perfil del contractant, atorgant un termini de deu (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.

TERCER. Autoritzar la despesa per import màxim de 30.322,24€, 21% d’IVA inclòs, 
que es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 30.337.63500 de l’estat de 
despeses del vigent pressupost municipal (Projecte econòmic 2019/2/AJUNT/38/1).
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5. Aprovació de l’expedient de contractació de subministrament 
d’instruments musicals i equip de sonorització per a l’Escola de Música.

L’ajuntament de Corbera de Llobregat disposa des de fa més de 20 anys del servei de 
l’Escola Municipal de Música. Es tracta d’un servei consolidat, que ofereix una àmplia 
oferta formativa per a tot l’alumnat, col·laborant amb entitats i escoles del municipi. 
Davant la crescuda d’alumnat dels darrers anys, la sonorització de les diverses 
formacions instrumentals i corals, amb més de 50 músics a sobre de l’escenari, fa que 
l’equip de so que disposa hagi quedat obsolet, no obtenint una sonorització òptima. 
Així mateix, és necessari adquirir diversos instruments musicals, amb els seus 
accessoris, pel correcte funcionament de les classes atès el volum d’inscripcions 
d’alumnes. Per aquests motius, és indispensable adquirir els instruments musicals i 
equip de sonorització necessaris, que han de ser subministrats per part d’una empresa 
especialitzada.

En conseqüència, 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 favorablement per la Secretaria General de l’Ajuntament, 
quedant incorporats a l’expedient.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea d’Educació proposa a la Junta de Govern local, 
l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de subministrament per a l’adquisició de 
diversos instruments musicals amb els seus accessoris, i un equip complert de 
sonorització per a l’Escola municipal de música, i la seva licitació i adjudicació 
mitjançant el procediment obert simplificat abreujat, ateses les característiques i valor 
estimat del contracte, fixat en 15.831,07€, IVA exclòs amb tramitació ordinària i no 
subjecte a regulació harmonitzada, aprovant 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 total s’estableix en un màxim de 19.155,60€, 21% d’IVA inclòs, 
15.831,07€, 21% d’IVA exclòs, de conformitat amb el pressupost i preus unitaris del 
Plec de prescripcions Tècniques, per a la totalitat de la durada del contracte fixada des 
l’enviament de la notificació de l’acord d’adjudicació del contracte i fins al lliurament 
dels instruments, prevista com a molt tard el dia 31 de juliol de 2023 sense possibilitat 
de ser prorrogat. La licitació es realitzarà amb divisió per lots, constituint cada lot un 
contracte diferent, poden optar els licitadors a un, varis o a tots set lots:

a) LOT 1: Subministrament d’1 gravador d’imatge amb els accessoris.

Pressupost de licitació: 322,23€, 21% IVA exclòs
Termini de subministrament: màxim fins 31 de juliol de 2023.

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

Codi Segur de Validació f37def74e4fc4de3b1fd94eead93cdf9001

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

 P
u

ig
30

/1
2/

20
22

L
a 

se
cr

et
àr

ia
 a

cc
ta

l.

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


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

 

Codi CPV: 32331500-7 (gravadora), 

b) LOT 2: Subministrament d’1 equip de so i els seus accessoris, i instruments 
electrònics.

Pressupost de licitació: 7.317,69€, 21% IVA exclòs
Termini de subministrament: màxim fins 31 de desembre de 2022.
Codi CPV: 32342410-9 (equip de so), 32340000-8 (micròfons i altaveus), 
32343000-9 (amplificadors)

c) LOT 3: Subministrament d’1 guitarra clàssica i els seus accessoris.

Pressupost de licitació: 758,93€, 21% IVA exclòs
Termini de subministrament: màxim fins 31 de juliol de 2023.
Codi CPV: 37313300-8 (guitarres)

d) LOT 4: Subministrament de 3 teclats, 1 piano i els seus accessoris.

Pressupost de licitació: 2.179,34€, 21% IVA exclòs
Termini de subministrament: màxim fins 31 de desembre de 2022.
Codi CPV: 37311000-1 (instruments de teclat).

e) LOT 5: Subministrament de 4 violins i els seus accessoris.

Pressupost de licitació: 2.656,20€, 21% IVA exclòs
Termini de subministrament: màxim fins 31 de desembre de 2022.
Codi CPV: 37313400-9 (violins).

f) LOT 6: Subministrament d’1 flauta i els seus accessoris.

Pressupost de licitació: 1.138,84€, 21% IVA exclòs
Termini de subministrament: màxim fins 31 de juliol de 2023.
Codi CPV: 37314320-1 (flautes).

g) LOT 7: Subministrament d’1 xilòfon i els seus accessoris.

Pressupost de licitació: 1.457,85€, 21% IVA exclòs
Termini de subministrament: màxim fins 31 de juliol de 2023.
Codi CPV: 37316600-2 (xilòfons).

L’import del contracte serà el que resulti de l’oferta efectuada per l’empresa licitadora 
per cada lot, i la baixa oferta serà la que s’apliqui uniformement als preus unitaris en 
què es desglossa el pressupost de cada lot.

SEGON. Convocar el procediment obert simplificat abreujat publicant l’anunci de 
licitació en el perfil del contractant, atorgant un termini de cinc (5) dies hàbils per a 
presentar les proposicions, a partir del següent a aquell en què hi aparegui publicat. 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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La presentació de les proposicions es realitzarà digitalment mitjançant l’eina Sobre 
Digital disponible en el perfil del contractant municipal.

TERCER. Autoritzar la despesa, de caràcter plurianual, que inclou l’IVA, per import 
total màxim del contracte de 19.155,60 euros, que es finançarà amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 31.326.62500 (Projecte econòmic 2022/2/AJUNT/55) del pressupost 
municipal vigent, subordinat al càrrec que es consigni en el pressupost de l’exercici 
2023, en les quanties següents que inclouen l’IVA:

Exercici 2022 .............14.705,40€:
 Lot 2 ......... 8.854,40€
 Lot 4 ......... 2.637,00€
 Lot 5 ......... 3.214,00€

Exercici 2023 .............4.450,20€:
 Lot 1 ......... 389,90€
 Lot 3 .......... 918,30€
 Lot 6 .......... 1.378,00€
 Lot 7 .......... 1.764,00€

Per tant, ens trobem davant d’un compromís de despesa de caràcter plurianual, i per 
a la seva aprovació cal complir amb el que estableix l’article 174.Compromís de 
despesa de caràcter plurianual, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de maç, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. En concret, 
l’apartat 3r de l’article 174 estableix que la despesa imputable als exercicis futurs 
autoritzats no podrà excedir de la quantitat que resulti d’aplicar el crèdit corresponent 
de l’any en què l’operació es va comprometre, amb els percentatges següents: exercici 
immediat 70%, segon exercici 60% i tercer i quart 50%.

En la present licitació es compleixen els percentatges establerts a l’article 174 del RDL 
2/2004, de 5 de març, atès que el percentatge de despesa consignada per a l’exercici 
immediat al de l’any de compromís de la mateixa, no supera el 70% permès.

CULTURA

6. Aprovació de l’expedient de contractació de subministrament de quatre 
plataformes destinades a carrosses per a la Cavalcada de Reis.

Algunes de les carrosses actuals de la Cavalcada de Reis s’han anat deteriorant amb 
el pas del temps, i resulta necessari renovar 4 dels seus remolcs, per a posteriorment, 
instal·lar-hi les diferents decoracions i escenografia. Per aquest motiu, és 
indispensable adquirir 4 nous remolcs, que han de ser subministrats per part d’una 
empresa especialitzada.

En conseqüència, 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 favorablement per la Secretaria General de l’Ajuntament, 
quedant incorporats a l’expedient.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Cultura proposa a la Junta de Govern local, 
l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de subministrament de 4 plataformes 
tipus remolc destinades a carrosses per a la Cavalcada de Reis, i la seva licitació i 
adjudicació mitjançant el procediment obert simplificat abreujat, ateses les 
característiques i valor estimat del contracte, fixat en 18.290,00€, IVA exclòs amb 
tramitació ordinària i no subjecte a regulació harmonitzada, aprovant 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 s’estableix en un màxim de 
22.130,90€, 21% d’IVA inclòs, 18.290,00€, 21% d’IVA exclòs, per a la totalitat de 
l’execució del contracte, de conformitat amb el pressupost desglossat que consta a la 
clàusula 3 del Plec tècnic. L’import del contracte serà el que resulti de l’oferta efectuada 
per l’empresa licitadora, i la baixa oferta serà la que s’apliqui uniformement als preus 
unitaris.

La durada del contracte s’estableix des de la data de notificació de l’acord 
d’adjudicació, i finalitzarà una vegada siguin executats per l’adjudicatari tots els 
subministraments establerts, amb previsió d’entrega dins l’any 2022, havent d’estar 
finalitzat en qualsevol cas abans del 28 de febrer de 2023.

SEGON. Convocar el procediment obert simplificat abreujat publicant l’anunci de 
licitació en el perfil del contractant, atorgant un termini de deu (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.

TERCER. Autoritzar la despesa, que inclou l’IVA, per import total màxim del contracte 
de 22.130,90 euros, que es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
33.338.62400 de l’estat de despeses del vigent pressupost municipal (Projecte 
econòmic 2022/2/AJUNT/26).

   
COMUNICACIÓ

7. Adjudicar el contracte de serveis de disseny, redacció, maquetació, 
impressió i publicació de la revista municipal “L’Avançada”.

En data 26 de setembre de 2022 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de 
l’expedient de licitació per a la contractació de serveis de disseny, redacció, 
maquetació, impressió i publicació de la revista municipal “L’Avançada”, i es va 
convocar la licitació pel procediment obert simplificat amb tramitació ordinària i no 
subjecte a regulació harmonitzada, per raó de la quantia del seu valor estimat d’import 
83.712,00€, 4% d’IVA exclòs, amb presentació d’ofertes mitjançant Sobre Digital, amb 
un import màxim de licitació de 43.530,24€, 4% d’IVA exclòs, per a la totalitat de la 
durada inicial del contracte de conformitat amb l’apartat 7 de la memòria justificativa 
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on es fixa un import per edició de 5.232,00€, IVA exclòs, i un total de 8 edicions per 
a la durada inicial. La durada del contracte es va fixar en els plecs des de la data 
establerta en l’acord d’adjudicació, i fins el 31 de desembre de 2024, amb possibilitat 
de ser prorrogat per un màxim de dos (2) anys més, amb estimació de data d’inici 
prevista l’1 de novembre de 2022, i que la primera edició sigui la corresponent al mes 
de desembre de 2022.

La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació 
en data 28 de setembre de 2022, amb un període de quinze (15) dies naturals per a 
presentar ofertes a comptar de l’endemà de la publicació, essent l’últim dia el 13 
d’octubre de 2022 a les 23.59 hores. 

Dins el període de presentació dues (2) empreses han presentat proposicions, essent 
per ordre de presentació i tal i com consta en el certificat d’ofertes presentades emès 
per l’Eina Sobre Digital, B-Comunicació Tirabol SCP amb CIF J16812448, i registre 
d’entrada 2022/12711, de 13/10/2022 a les 11:22:00 hores; i Quid Comunicació SL 
amb CIF B63319545, i registre d’entrada 2022/12735, de 13/10/2022 a les 14:59:00 
hores.

En data 17 d’octubre de 2022 i 2 de novembre de 2022 es va efectuar l’obertura dels 
sobres A i B, i C, respectivament, presentats a la licitació, amb el resultat que consta 
a les actes publicades al perfil del contractant, resultant acceptades totes les ofertes. 

De la valoració efectuada per la Mesa de Contractació amb el resultat que consta en 
l’acta emesa, que forma part de l’expedient i es publica en el perfil del contractant, 
se’n desprèn que l’oferta amb la millor relació qualitat-preu és la presentada per 
l’empresa licitadora Quid Comunicació SL amb CIF B63319545, en haver obtingut una 
puntuació total de 100 punts, tenint acreditada la capacitat d’obrar i solvència 
econòmica i tècnica requerides, i haver ofert import màxim de 35.160,00€, 4% d’IVA 
exclòs, per a la l’execució de la totalitat del contracte, que no ha incorregut en baixa 
anormal.

En conseqüència es proposa per a la seva adjudicació, amb requeriment previ del 
dipòsit de garantia definitiva, en no procedir el requeriment de cap altra documentació 
administrativa.

El requeriment del dipòsit de garantia definitiva es va efectuar per Decret d’Alcaldia 
núm. 2022/2020, de 4 de novembre, perquè l’empresa Quid Comunicació SL amb CIF 
B63319545 diposités l’import corresponent a la fiança definitiva del 5% de l’import 
d’adjudicació, essent l’import requerit de 1.758,00€, en el termini màxim de 7 dies 
hàbils a comptar de l’enviament del mateix. La notificació del Decret es va efectuar en 
data 4 de novembre, finalitzant el termini concedit el 14 de novembre de 2022. Els 
condicionants requerits en el Decret d’Alcaldia núm. 2022/2020, de 4 de novembre, 
han estat complerts correctament, i es pot procedir a l’adjudicació del contracte, en 
haver estat dipositada fiança mitjançant ingrés bancari de data 7 de novembre de 
2022, comunicat per instància amb registre d’entrada 2022/13852, de 7 de novembre, 
que forma part de l’expedient. 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Comunicació proposa a la Junta de Govern 
local, l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Adjudicar el contracte de serveis de disseny, redacció, maquetació, 
impressió i publicació de la revista municipal “L’Avançada”, a l’empresa Quid 
Comunicació SL amb CIF B63319545, per import màxim de 35.160,00€, 4% d’IVA 
exclòs, per a la l’execució de la totalitat del contracte, que no ha incorregut en baixa 
anormal, per a la totalitat de la durada inicial del contracte, amb subjecció al Plec de 
Clàusules Administratives Particulars, el Plec de Prescripcions Tècniques, el Plec de 
Clàusules Administratives Generals, i les propostes tècniques i econòmiques incloses 
a la seva proposició. De conformitat amb el preu ofert es fixa un import unitari per 
edició de la revista efectivament executada de 4.395,00€, 4% d’IVA exclòs.

SEGON. La durada del contracte s’estableix des del 15 de novembre de 2022, i fins el 
31 de desembre de 2024, amb possibilitat de ser prorrogat per un màxim de dos (2) 
anys més, essent potestativa per l’Ajuntament i obligatòria per l’empresa adjudicatària 
si s’adopta amb una antelació mínima de dos (2) mesos abans de la finalització de la 
durada inicial. La primera edició de la revista municipal l’Avançada és la mes de 
desembre de 2022, amb un total de 8 edicions per a la durada inicial del contracte.

TERCER. Anular l’autorització de la despesa, de caràcter plurianual, aprovada en el 
resolent tercer de l’acord d’incoació de data 26 de setembre de 2022, per import total 
de 6.963,84€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 01.924.22698 del pressupost 
municipal vigent, subordinada al crèdit que es consigni en els pressupostos dels 
exercicis 2023 i 2024, amb el següent desglossament:
 

 Exercici 2022: 870,48€ 
 Exercici 2023: 3.481,92€ 
 Exercici 2024: 2.611,44€ 

QUART. Disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import total màxim del 
contracte de 36.566,40€ (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 01.924.22698 de l’estat de despeses del vigent pressupost municipal, 
subordinada al crèdit que es consigni en els pressupostos dels anys 2023 i 2024, 
atenent el següent desglossament que inclou el 4% d’IVA, i en funció de la previsió 
d’edicions a entregar per a cada anualitat:

 Exercici 2022 (1 edició)    ......... 4.570,80€
 Exercici 2023 (4 edicions) ......... 18.283,20€
 Exercici 2024 (3 edicions) ......... 13.712,40€

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 i el plec de prescripcions tècniques, i es publicarà en un termini no superior 
a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant.

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

CULTURA

8. Aprovar el Conveni entre l’Ajuntament i l’Associació Pessebre Vivent Amics 
de Corbera per a l'exercici 2022.

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat considera prioritari el foment i la promoció 
d’activitats culturals adreçades als seus habitants, per la qual cosa contempla en el 
pressupost general per a l’exercici 2022, l’atorgament d’una sèrie d’ajuts directes a 
entitats culturals del municipi, de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions (LGS).

L’article 22.2.a de l’esmentada LGS disposa que es podran concedir de forma directa 
les subvencions previstes nominativament en els pressupostos de les entitats locals. 
Aquestes subvencions, d’acord amb l’article 65.1 del RGS, són aquelles en que 
l’objecte, la dotació pressupostària i el beneficiari apareixen determinats de forma 
expressa en l’estat de despeses del pressupost.

Entre les subvencions directes contemplades al Pressupost vigent, figura a la partida 
33.334.48912, una a favor de l’entitat Associació Pessebre Vivent Amics de Corbera, 
per import de 12.000€, per al foment de la promoció i difusió de les activitats culturals 
a Corbera i de la participació i l’associacionisme, que s’efectuïn durant l’any 2021 i que 
s’hauran d’acreditar abans del 31 de desembre de 2022.

D’acord amb l’article 28.1 de la LGS, els convenis són l’instrument habitual per 
canalitzar les subvencions previstes nominativament en el pressupostos dels ens 
locals. Així mateix, l’article 65.3 del RGS disposa que el conveni té el caràcter de bases 
reguladores de la concessió de la subvenció, i en determina el contingut.

L’entitat Associació Pessebre Vivent Amics de Corbera amb CIF:G59732610, per 
SOL_ENTRA_2022_5417 de data 3 de maig, i per SOL_ENTRA_2022_13234 de data 
24 d’octubre  ha presentat la sol·licitud de subvenció de 12.000€,  consignada 
nominativament al pressupost per a l’exercici 2022, , així com la documentació de la 
justificació corresponent per les activitats desenvolupades durant l’any 2021.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Cultura proposa a la Junta de Govern local, 
l’adopció dels acords següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar la minuta del Conveni regulador entre l’Ajuntament i l’Associació 
Pessebre Vivent Amics de Corbera per a l'exercici 2022 per tal de fomentar la 
realització de les activitats culturals a Corbera que es van dur a terme durant l’any 
2021.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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SEGON. Aprovar l'atorgament d'una subvenció per concessió directa a favor de 
l’Associació Pessebre Vivent Amics de Corbera, amb CIF:G59732610, per import de 
12.000€ destinada al finançament de les activitats culturals realitzades per aquesta 
entitat, durant l’any 2021.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l'entitat Associació Pessebre Vivent Amics 
de Corbera, amb CIF:G59732610, per import de 12.000€, amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 33.334.48912 del vigent pressupost municipal.

QUART. Un cop subscrit el conveni regulador entre ambdues parts, es procedirà a 
l’aprovació de la justificació per les activitats realitzades durant l’any 2021, segons la 
documentació aportada, i es procedirà al pagament d’acord amb la clàusula tercera 
del conveni regulador.

CINQUÈ. Facultar l’alcaldessa o persona qui delegui, per signar aquest conveni.

SISÈ. Notificar aquesta Resolució als interessats als efectes escaients. 

El tercer tinent d’alcaldessa Víctor González i Julián, s’absté de participar en la 
deliberació i en la votació d’aquest assumpte per ser vocal de la Junta de l’Associació 
Pessebre Vivent Amics de Corbera.
   

9. Aprovar el Conveni entre l’Ajuntament i l’Associació Observatori 
Astronòmic de Corbera, per a dur a terme un projecte científic-divulgatiu 
d’astronomia.

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat considera prioritari el foment i la promoció 
d’activitats culturals adreçades als seus habitants, per la qual cosa contempla en el 
pressupost general per a l’exercici 2022 l’atorgament d’una sèrie d’ajuts directes a 
entitats culturals del municipi, de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions (LGS).

L’article 22.2.a de l’esmentada LGS disposa que es podran concedir de forma directa 
les subvencions previstes nominativament en els pressupostos de les entitats locals. 
Aquestes subvencions, d’acord amb l’article 65.1 del RGS, són aquelles en que 
l’objecte, la dotació pressupostària i el beneficiari apareixen determinats de forma 
expressa en l’estat de despeses del pressupost.

Entre les subvencions directes contemplades al Pressupost vigent, figura a la partida 
33.334.78900, una a favor de l’Associació Observatori Astronòmic de Corbera, per 
import de 3.500€, per a la realització de projectes d’estudi, assessorament i 
col·laboració amb el municipi de Corbera de Llobregat, relacionats amb l’astronomia i 
amb els coneixements generats a l’Observatori i per l’adquisició de l’instrumental 
necessari per la realització d’aquests projectes d’estudi, assessorament i col·laboració. 
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El material tècnic necessari és el següent: Tub òptic SkyWhatcher Espirit ED 120/840 
Pro.

D’acord amb l’article 28.1 de la LGS, els convenis són l’instrument habitual per 
canalitzar les subvencions previstes nominativament en el pressupostos dels ens 
locals. Així mateix, l’article 65.3 del RGS disposa que el conveni té el caràcter de bases 
reguladores de la concessió de la subvenció, i en determina el contingut.

L’associació Observatori Astronòmic de Corbera, amb CIF: G62479951, per ENTRA–
2022-11134, de data 12 de setembre, ha presentat la sol·licitud de subvenció de 
3.500€, consignada nominativament al pressupost per a l’exercici 2022, en concepte 
de bestreta.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Cultura proposa a la Junta de Govern local, 
l’adopció dels acords següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar la minuta del Conveni regulador entre l’Ajuntament i l’Associació 
Observatori Astronòmic de Corbera, per a la realització de projectes d’estudi, 
assessorament i col·laboració amb el municipi de Corbera de Llobregat, relacionats 
amb l’astronomia i amb els coneixements generats a l’Observatori, i per l’adquisició 
de l’instrumental necessari per la realització d’aquests projectes. El material tècnic 
necessari és el següent: Tub òptic SkyWhatcher Espirit ED 120/840 Pro.

SEGON. Aprovar l'atorgament d'una subvenció per concessió directa a favor de 
l’Associació Observatori Astronòmic de Corbera, amb CIF: G62479951, per import de 
3.500€, destinada a finançar les activitats d’aquesta entitat, corresponent a la 
realització de tres projectes de caire científic, divulgatiu i festiu, l’any 2022 i per 
l’adquisició de material instrumental pel desenvolupament d’aquests projectes. El 
material tècnic necessari és el següent: Tub òptic SkyWhatcher Espirit ED 120/840 
Pro. .

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l'entitat Associació Observatori Astronòmic 
de Corbera, amb CIF: G62479951, per import de 3.500€, amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 33.334.78900 del vigent pressupost municipal.

QUART. Reconèixer l’obligació del 100% de la despesa en concepte de bestreta, de la 
subvenció atorgada a favor de l'entitat Associació Observatori Astronòmic de Corbera, 
amb CIF: G62479951, per import de 3.500€, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
33.334.78900 del vigent pressupost municipal, i procedir al seu pagament un cop 
subscrit el conveni regulador, d'acord amb les condicions establertes a la clàusula 
tercera de l'esmentat conveni.

CINQUÈ. Facultar l’alcaldessa o persona qui delegui, per signar aquest conveni.

SISÈ. Notificar aquesta Resolució als interessats als efectes escaients.
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Codi Segur de Validació f37def74e4fc4de3b1fd94eead93cdf9001

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

 P
u

ig
30

/1
2/

20
22

L
a 

se
cr

et
àr

ia
 a

cc
ta

l.

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


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

 

   

PROPESTES URGENTS

Urgència. Aprovació expedient de contractació de serveis de bustiada pel 
repartiment de la revista municipal l’Avançada i altra publicitat municipal.

“L’Avançada” és la revista municipal mitjançant la qual l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat informa la ciutadania de les activitats, programes i actuacions més 
destacades de la gestió municipal i del municipi, així com els serveis que ofereix. 
S’edita trimestralment (4 números l’any), a raó de 6.500 exemplars per número, que 
cal distribuir a tots els domicilis del municipi, que en l’actualitat es xifren en 6.000.

Igualment és necessari distribuir a tots els domicilis del municipi, tota aquella 
publicitat, en format fulletons, díptics o tríptics, que l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat publiqui per a donar informació concreta d’algun esdeveniment, com és la 
Festa Major.

L’Ajuntament no disposa ni de l’equipament tècnic ni dels recursos humans necessaris 
per a la seva distribució, per la qual cosa cal contractar una empresa que ho possibiliti. 
En conseqüència, 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 favorablement per la Secretaria General de l’Ajuntament, 
quedant incorporats a l’expedient.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Comunicació proposa a la Junta de Govern 
local, l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de serveis de bustiada a tots els 
domicilis del municipi, per a la distribució de la revista municipal l’Avançada, i la 
distribució de publicitat municipal, preveient-se un màxim de distribució de 8 edicions 
de la revista municipal, 4 per any, i de màxim 7 fulletons de publicitat, per a la durada 
inicial del contracte, mitjançant el procediment obert simplificat abreujat ateses les 
característiques i valor estimat del contracte, fixat en 31.680,00€, IVA exclòs, i amb 
tramitació ordinària no subjecte a regulació harmonitzada, i aprovar el Plec de 
clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques que regularan 
aquesta contractació. L’import de licitació s’estableix en un màxim de 19.166,40€, IVA 
inclòs, 15.840,00€, 21% d’IVA exclòs, per a la totalitat de la durada inicial del 
contracte, en funció dels serveis que efectivament s’executin durant el període 
contractual, i amb aplicació de preu unitari de 0,19€ per a la revista municipal, i de 
0,16€ per als fulletons, ambdós IVA exclòs.

El pressupost s’ha elaborat en funció de la previsió màxima de despesa possible, 
essent aquesta la distribució de màxim 8 edicions de la revista municipal l’Avançada, 
i de màxim de distribució de 7 fulletons. La previsió de serveis a efectuar pot estar 
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sotmesa a variacions i no suposa cap compromís de despesa per part de l’Ajuntament. 
De conformitat amb la disposició addicional 33a de la LCSP, l’Ajuntament podrà assolir 
la consignació pressupostària prevista, tot respectant els preus unitaris que resultin 
un cop aplicada l’oferta de l’adjudicatari.

El preu del contracte serà el de licitació amb l’aplicació dels preus unitaris que resultin 
de l’oferta presentada per l’empresa adjudicatària, per a cadascun dels serveis 
efectivament executats.

La durada del contracte s’estableix en dos (2) anys, amb data d’inici prevista des de 
l’1 de desembre de 2022, amb la possibilitat de ser prorrogat per un màxim de dos 
(2) anys més. La pròrroga serà potestativa per l’Ajuntament i obligatòria per l’empresa 
adjudicatària sempre que l’acord s’adopti amb una antelació mínima de dos (2) mesos 
abans de la data de finalització del contracte. La primera bustiada s’efectuarà durant 
el mes de desembre de 2022, amb la distribució de l’edició de desembre de la revista 
municipal l’Avançada.

SEGON. Convocar el procediment obert simplificat abreujat publicant l’anunci de 
licitació en el perfil del contractant, atorgant un termini de deu (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.

TERCER. Autoritzar la despesa, de caràcter plurianual, per import màxim total de 
19.166,40€, IVA inclòs, que es finançarà amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
de les àrees municipals implicades, 01.924.22698 (Comunicació), 01.338.22602 
(Cultura), 01.337.22602 (Benestar social i Gent Gran) i 25.433.22602 (Comerç) del 
vigent pressupost municipal, subordinada al crèdit que es consigni en els pressupostos 
dels exercicis 2023 i 2024, amb el següent desglossament:

Exercici 2022: import total de 1.379,40€ 

01.924.22698 .......... 1.379,40€ (1 edició revista Avançada)

Exercici 2023: import total de 10.164,00€

01.924.22698 .......... 5.517,60€ (4 edicions revista Avançada)
01.338.22602 .......... 2.323,20€ (2 programes de Festa Major)
01.337.22602 .......... 1.161,60€ (1 programa Setmana Gent Gran)
25.433.22602 ........... 1.161,60€ (1 publicitat Àrea Comerç)

Exercici 2024: import total de 7.623,00€

01.924.22698 .......... 4.138,20€ (3 edicions revista Avançada)
01.338.22602 .......... 2.323,20€ (2 programes de Festa Major)
01.337.22602 .......... 1.161,60€ (1 programa Setmana Gent Gran)
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10. 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 11:00 
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.,                               
 Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.

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

Codi Segur de Validació f37def74e4fc4de3b1fd94eead93cdf9001

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

 P
u

ig
30

/1
2/

20
22

L
a 

se
cr

et
àr

ia
 a

cc
ta

l.

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

		2023-02-07T09:30:31+0100
	Segell Ajuntament Corbera de Llobregat




