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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 7 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 31 d'octubre 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
- Albert Cañellas i Pagés, segon 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:

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

BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN

2. Aprovació del Conveni amb l'Associació de persones amb discapacitats 
intel·lectuals o físiques de Vallirana, Corbera de Llobregat, la Palma de 
Cervelló i Cervelló (FAREM) corresponent a l'any 2022. 

En data 4 d’octubre de 2022, l’Associació de persones amb discapacitats intel·lectuals 
o físiques de Vallirana, Corbera de Llobregat, La Palma de Cervelló i Cervelló (FAREM) 

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

Codi Segur de Validació 7d6231d58ede430aafb2507d8e8a5d57001

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
21

/1
1/

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


ha presentat una sol·licitud de subvenció per finançar les activitats que desenvolupa. 
Aporta, també, una memòria de l’entitat, pressupost, declaracions responsables i 
acreditacions d’estar al corrent de les obligacions tributàries.

D’altra banda, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, reconeix i valora el treball que 
realitza aquesta entitat en el nostre municipi, per la qual cosa considera convenient 
per a l’interès públic contribuir a la seva prestació mitjançant l’atorgament d’una 
subvenció directa que permeti a l’Associació disposar tant de les instal·lacions com 
dels mitjans necessaris per a la realització d’activitats d’acció social, com grups de 
suport, xerrades, matí d’esbarjo, la tarda de gresca, excursions culturals i de 
convivència , visites culturals, aprenentatge i aplicació del coneixement de noves 
tecnologies i inclusió social (informàtica), integració socioesportiva (grup de petanca), 
l’aula de música, integració laboral, projecte llar-residència i habitatge tutelat.

A tal efecte, hi ha una consignació nominativa en el Pressupost general 2022 per a 
l’atorgament d’una subvenció directa a favor d’aquesta entitat.

D’acord amb la clàusula 10a de l’Ordenança general de subvencions, que estableix que 
la concessió directa normalment es formalitzarà en un conveni, s’ha redactat el 
corresponent conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i FAREM per tal de fomentar 
la realització de les activitats d’acció social i en regula les condicions.

Quant a la competència per a la seva aprovació ho és la Junta de Govern Local per 
delegació efectuada per l’Alcaldia en Decret 1250/2019, de 16 de juny.

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:

ACORDS

PRIMER. Aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a FAREM amb 
NIF G63726202, per import de 620€ destinada a finançar la realització d’activitats 
d’acció social al municipi, durant l’any 2022.

SEGON. Aprovar la minuta del conveni de col·laboració a formalitzar entre 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i FAREM, per fomentar la realització d’activitats 
d’acció social, segons el text que queda incorporat a l’expedient.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l’entitat FAREM, amb NIF       G63726202, 
per import de 620€ amb càrrec a l’aplicació 30.231.48900  del vigent pressupost 
municipal.

QUART. Facultar l’alcaldessa per a la signatura del conveni.

CINQUÈ. Notificar l’acord adoptat a l’entitat.

CONTRACTACIÓ 
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3. Aprovació de l’adhesió a l’Acord marc del contracte de subministrament 
d’un punt recàrrega per vehicles elèctrics.

L’ajuntament de Corbera de Llobregat, en data 30 de novembre de 2012, va aprovar 
l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada amb destinació als ens locals de 
Catalunya que l’ACM, conjuntament amb el Consorci Català pel Desenvolupament 
Local, té constituït.

El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent procediment 
administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives 
particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la Comissió Executiva de 
data 9 de setembre de 2020 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, va aprovar, 
en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 29 d’abril de 2021, adjudicar l’Acord 
marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2019.07), pel lot 113, a les empreses que resultaren seleccionades en l’esmentat 
procediment:

Complements per a la mobilitat sostenible – lot 113
- ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN S.L
- ENCHUFING S.L.
- ENDESA X SERVICIOS S.L.
- ETECNIC MOBILITAT ELÈCTRICA SRL
- ETRA BONAL S.A.
- UTE URBALUX S.A. MIATEC INNOVA S.L.
- VEOLIA SERVEIS CATALUNYA, SAU

En data 18 de març del 2022, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents entitats 
mercantils seleccionades, el corresponent contracte com a adjudicatàries de l’Acord 
marc de mobilitat sostenible, licitat per part del CCDL.

En data 25 d’abril del 2022, la Comissió de Presidència de l’ACM va aprovar acceptar 
la cessió de l’Acord marc, així com també que la Comissió Executiva del CCDL va 
aprovar definitivament la cessió de l’Acord marc, en la sessió celebrada el 12 de maig 
del 2022. La formalització es dur a terme el 2 de juny de 2022.

En aquest sentit, i atès que la Policia Local que ja disposa actualment d’un cotxe 
elèctric i vol adquirir dos vehicles elèctrics més, es fa necessari disposar d’un nou punt 
de càrrega ràpida per poder donar servei els seus tres vehicles i carregar amb celeritat.

Dels punts de recàrrega ràpida adjudicats en Acord marc de l’ACM, (Exp. 2019.07), es 
considera adient adquirir el que forma part del lot 113, Complements per a la mobilitat 
sostenible amb l’empresa adjudicatària Etecnic Mobilitat Eléctrica, SRL amb CIF 
B55667562, atès que aquesta empresa ja va ser adjudicatària d’altres punts de 
recàrrega en el municipi amb resultats satisfactoris.
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L’import unitari del Lot 113 Complements per a la mobilitat sostenible, és de 
23.175,00€, de 21% d’IVA exclòs, 28.041,75€, de 21% d’IVA inclòs, desglossat en un 
import de 21.375,00€, de 21% d’IVA exclòs, per un punt de recàrrega INGETEAM 
RAPID 50-Trio, i en un import de 1.800,00€, de 21% d’IVA exclòs, per l’estudi que 
servirà per ajustar el punt de recàrrega a la seva ubicació òptima. El termini d’entrega 
de l’equip i estudi segons en els termes de l’article 34 de la LCSP, serà de 30 dies 
naturals. 

L’objecte d’aquest Acord marc es qualifica com a contracte administratiu mixt de 
subministrament i serveis, segons el que estableixen els articles 2 de la Directiva 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i 12, en relació als 
articles 9 i 12, tots ells del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.

Des de l’Àrea de Seguretat ciutadana, el responsable del contracte Sr. C. M., ha emès 
informe de necessitats i justificatiu de la contractació, on es proposa l’adhesió a l’Acord 
marc de referència, i les característiques del subministrament objecte del contracte.

FONAMENTS DE DRET

Disposició addicional 3a. de la LCSP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL, 
en la redacció donada per la LRSAL.

Articles 227 i ss. de la  LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i 
règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes. 

Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc.

Article 153 i 220 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius 
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents 
contractuals.

L’Acord marc es licitarà i executarà en els termes de l’article 33.3 de la Directiva 
2014/24 UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 
contractació pública que deroga la Directiva 2004/18/CEE (en endavant, DN) i l’article 
221.3 de la LCSP.

L’Acord en qüestió i els seus contractes basats tenen caràcter administratiu i es 
regeixen per aquest PCAP i pel PPT, els quals tenen caràcter contractual,  així com per 
la resta de normativa concordant aplicable que resulti d’aplicació en matèria de 
contractació dels ens locals.

Ateses les característiques d’aquest contracte, l’òrgan de contractació serà la Junta de 
Govern Local per delegació de l’Alcaldia efectuada en Decret núm. 2019/1301, de 21 
de juny.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Seguretat ciutadana proposa a la Junta de 
Govern local, l’adopció dels acords següents:
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PRIMER. Disposar l’adhesió del municipi de Corbera de Llobregat a l’Acord marc de 
mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.07).

SEGON. Adjudicar el contracte de subministrament d’un punt de recàrrega ràpida per 
vehicles elèctrics i el seu estudi, Lot 113 Complements per a la mobilitat sostenible a 
l’empresa Etecnic Mobilitat Eléctrica, amb CIF B55667562, per un import total 
d’adjudicació total de 23.175,00€, 21% d’IVA exclòs, desglossat en un import de 
21.375,00€, de 21% d’IVA exclòs, per un punt de recàrrega de vehicles elèctrics 
Ingeteam Rapid 50-Trio, i en un import de 1.800,00€, de 21% d’IVA exclòs, per l’estudi 
que servirà per ajustar el punt de recàrrega a la seva ubicació òptima. El termini 
d’entrega de l’equip i estudi segons en els termes de l’article 34 de la LCSP, serà de 
30 dies naturals. Codi CPV: 34144900-7 Vehicles elèctrics.

Lot Tipus d’equip / Estudi Quantitat Import 
Unitat

(sense IVA)

Import Total
(sense IVA)

113 INGETEAM RAPID 50-
Trio + estudi

1 21.375,00€ + 
1.800,00€

21.375,00€ + 
1.800,00€

TERCER. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa, per import total de 
28.041,75€, 21% d’IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20.132.62301, 
del pressupost municipal vigent, Projecte 2022/2/AJUNT/63.

QUART. Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària, i a l’Associació 
Catalana de Municipis, així com a la resta d’interessats que s’escaigui, tot donant-li els 
efectes de publicitat que siguin preceptius.

4. Adjudicació del contracte de subministrament amb instal·lació de diversos 
elements a les cuines dels HPO.

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 amb instal·lació de diversos elements de 
cuines per a substituir els actuals instal·lats en les cuines dels Habitatges de Protecció 
Oficial (HPO) situats en el carrer Casanovas, 26, i es va convocar el procediment obert 
simplificat abreujat ateses les característiques i valor estimat del contracte, fixat en 
43.380,01€, IVA exclòs, amb tramitació ordinària no subjecte a regulació 
harmonitzada, amb presentació d’ofertes mitjançant Sobre Digital, amb un import 
màxim de licitació de 52.489,81€, 21% d’IVA inclòs, 43.380,01€ IVA exclòs, per a 
l’execució total del contracte, de conformitat amb el pressupost i preus unitaris de la 
clàusula 9 del Plec de prescripcions Tècniques. 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 en què es desglossa el pressupost.

El termini d’execució s’estableix en un màxim de tres (3) mesos, sense possibilitat de 
pròrroga. Aquest termini s’iniciarà a comptar de l’inici dels treballs que no podrà ser 
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superior a un mes i mig (1,5) des de l’enviament de la notificació de l’adjudicació amb 
finalització estimada abans del 31 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 deu (10) dies hàbils per a 
presentar ofertes, essent l’últim dia el 13 d’octubre a les 23.59 hores. 

Dins el període de presentació una única empresa ha presentat proposició, tal i com 
consta en el Certificat emès per l’Eina Sobre Digital de la Plataforma de Contractació 
Pública, essent PONS I ASSOCIATS SLU amb CIF B64146236, i registre d’entrada 
2022/12721, de 13/10/2022 a les 13:06 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 amb la millor relació qualitat-preu és la presentada per l’empresa 
licitadora PONS I ASSOCIATS SLU amb CIF B64146236, en ser l’única oferta 
presentada i acceptada tenint acreditada la capacitat d’obrar i solvència econòmica i 
tècnica requerides, havent ofert un import de 42.078,60€, 21% d’IVA exclòs, per a 
l’execució total del contracte, que no incorre en baixa anormal, obtenint la puntuació 
màxima total quant a criteris automàtics, atès que l’únic criteri establert a la clàusula 
VI.10.1 del PCAP és el del preu.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Règim interior i equipaments municipals 
proposa a la Junta de Govern local, l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament amb instal·lació de diversos 
elements de cuines per a substituir els actuals instal·lats en les cuines dels Habitatges 
de Protecció Oficial (HPO) situats en el carrer Casanovas, 26, a l’empresa  PONS I 
ASSOCIATS SLU amb CIF B64146236, per import màxim de 42.078,60€, 21% d’IVA 
exclòs, que no ha incorregut en baixa anormal, 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. La baixa oferta serà la que s’apliqui uniformement als preus unitaris en què 
es desglossa el pressupost.

SEGON. El termini d’execució s’estableix en un màxim de tres (3) mesos, sense 
possibilitat de pròrroga. Aquest termini s’iniciarà a comptar de l’inici dels treballs que 
no podrà ser superior a un mes i mig (1,5) des de l’enviament de la notificació del 
present acord d’adjudicació, amb finalització estimada abans del 31 de desembre de 
2022.

TERCER. Anular l’autorització de la despesa aprovada en el resolent tercer de l’acord 
d’incoació, per import màxim total de 1.574,70€, IVA inclòs, amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries següents del pressupost municipal vigent:

- 02.1522.62300 (Projecte econòmic 2022/2/AJUNT/9): 858,50€ (21% IVA inclòs).
- 02.1522.63500 (Projecte econòmic 2022/2/AJUNT/10): 716,20€ (21% IVA inclòs).
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QUART. Disposar la despesa per import màxim total de 50.915,11€, IVA inclòs, que 
es finançarà amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents del pressupost 
municipal vigent:

- 02.1522.62300 (Projecte econòmic 2022/2/AJUNT/9): 27.758,00€ (21% IVA inclòs).
- 02.1522.63500 (Projecte econòmic 2022/2/AJUNT/10): 23.157,11€ (21% IVA 
inclòs).

CINQUÈ. Formalitzar el present contracte mitjançant la signatura d'acceptació pel 
contractista 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. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària i única empresa 
licitadora, així com l’informe de valoració i adjudicació, i publicar-lo en el perfil del 
contractant de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.

5. Aprovació de l’expedient de contractació de subministrament de material 
d’oficina i entorn informàtic.

Pel correcte funcionament de l’Ajuntament i perquè els seus treballadors puguin 
desenvolupar amb èxit les seves tasques, resulta imprescindible disposar de material 
d’oficina i entorn informàtic que ho possibiliti.

Actualment no es disposa de contracte vigent, i és necessari iniciar el procés de licitació 
per adjudicar el subministrament a una empresa especialitzada. La licitació s’efectuarà 
en dos lots, un pel material d’oficina i escriptura, i l’altre pel material informàtic.

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 Règim interior i equipament municipals 
proposa a la Junta de Govern local, l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de subministrament del material 
d’oficina, d’escriptura i d’entorn informàtic per a l’ajuntament de Corbera de Llobregat, 
mitjançant el procediment obert simplificat abreujat ateses les característiques i valor 
estimat del contracte, fixat en 39.917,35€, 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 11.500,00€, IVA inclòs, 9.504,13€, 
21% d’IVA exclòs, per a la totalitat de la durada inicial del contracte, en funció dels 
subministraments que efectivament s’executin durant el període contractual, pels dos 
lots en què es divideix el contracte:
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a) Lot núm. 1: Material general d’oficina, amb import màxim de 6.611,57€, 21% 
d’IVA exclòs, i CPV 30190000-7 (Equips i articles d’oficina diversos) i 30197000-
6 (Material d’oficina de petita envergadura)

b) Lot núm. 2: Entorn informàtic, amb import màxim de 2.892,56€, 21% d’IVA 
exclòs, i CPV 30200000-1 (Equip i material informàtic) i 30233000-1 
(Dispositius multimèdia d’emmagatzematge)

La determinació del pressupost base de licitació del contracte ha estat en base a 
unitats d’execució segons els preus unitaris especificats als annexos 1- Relació 
material d’oficina i 2- Relació material entorn informàtic del Plec tècnic. El càlcul 
d’aquest pressupost base de licitació es basa en una previsió d’unitats d’execució. El 
pressupost base de licitació, formulat en termes de preus unitaris, s’ha calculat d’acord 
amb les estimacions de les prestacions a realitzar durant l’execució del contracte i no 
suposa una obligació de despesa per part de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, 
atès que aquesta es determinarà en funció de les necessitats que es produeixin durant 
l’execució del contracte.

El preu del contracte serà l’import de licitació, i el percentatge de descompte ofert 
serà la que s’aplicarà al conjunt de tots els preus unitaris dels serveis que conformen 
el plec tècnic, per a cada Lot. La previsió de subministraments a efectuar pot estar 
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 la baixa oferta per l’adjudicatari.

La durada del contracte s’estableix en un (1) any, a comptar de la data que s’estableixi 
en l’acord d’adjudicació, amb la possibilitat de fer pròrrogues d’un any de durada, i 
fins un màxim de tres pròrrogues.

El pressupost base de licitació indicat inclou totes les despeses de transport, 
lliurament, i qualsevol altra que comporti l’execució de l’objecte del present contracte.

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. 
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 
11.500,00€, IVA inclòs, que es finançarà amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
núm. 02.920.22000 i 02.920.22002 de l’estat de despeses del vigent pressupost 
municipal, subordinat al crèdit que es consigni en els pressupostos de l’exercici 2023, 
amb el següent desglossament:

Lot 1 ........... 8.000,00€ amb càrrec a l’aplicació 02.920.22000:
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 Exercici 2022........3.000,00€
 Exercici 2023........5.000,00€

Lot 2 ........... 3.500,00€ amb càrrec a l’aplicació 02.920.22002:

 Exercici 2022........1.000,00€ essent necessari disposar de crèdit per vinculació 
jurídica

 Exercici 2023........2.500,00€

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

6. Aprovació de la modificació i segona pròrroga del contracte de serveis
veterinaris pel control colònies gats.

Per acord de la Junta de Govern Local de 15 de febrer de 2021 es va adjudicar a la 
Sra. S. R. R. amb CIF 4XXXXXX6Q, el contracte de serveis de veterinari pel control de 
les colònies de gats ferals del municipi de Corbera de Llobregat, pel procediment obert 
simplificat abreujat per raó de la quantia del seu VEC. L’import màxim del contracte 
es va establir en 6.611,57€, 21% d’IVA exclòs, per a la totalitat de la durada inicial 
del contracte, amb aplicació del preus unitaris per serveis efectivament prestats 
establerts en els plecs sense percentatge de descompte. 

La durada inicial del contracte es va fixar des del 16 de febrer de 2021 i fins el 31 de 
desembre de 2021, amb possibilitat de ser prorrogat per un màxim de tres anys més, 
i essent ja prorrogat per Decret d’Alcaldia 2021/1980, de 26 d’octubre, per un any 
més, fins el 31 de desembre de 2022. En aquest sentit i atès que el contracte finalitza 
properament, és voluntat prorrogar-lo per un any més.
 
El servei d’esterilització de gats ferals es va establir sota demanda de l’Ajuntament, 
en funció de les incidències que las colònies no controlades produïssin en tot àmbit del 
municipi de Corbera de Llobregat, i en funció d’una previsió sobre les dades de què es 
disposaven en el moment de la licitació.

Una vegada iniciada l’execució de la prestació, el responsable del contracte emeten 
informe, que forma part de l’expedient, on posen de manifest la necessitat de 
modificar-lo, ampliant la despesa prevista de forma puntual per a l’exercici 2022, per 
dotar el servei de l’import necessari per poder solucionar la problemàtica generada 
amb l’augment de la població de gats ferals, que  no estan completament esterilitzats, 
que estan causant accidents de trànsit i problemes de salubritat a ciutadans, i que hi 
cal actual efectuant l’esterilització corresponent objecte del contracte, atès que 
l’esterilització s’ha d’efectuar abans que acabi la tardor, per a ser plenament efectiva 
i eficaç.

La responsable del contracte xifra l’augment que suposa la modificació en 3.300,00€, 
IVA exclòs, suposant un increment del 49,91% respecte de l’import adjudicat, i es 
finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 24.311.22799 de l’estat de despeses 
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del vigent pressupost municipal, essent necessari disposar de crèdit per vinculació. 
L’augment es justifica en restar per esterilitza al 100% uns 55 exemplars, amb un 
preu unitari per femella de 60€ i de 35€ per mascle, i atès que no és possible saber 
amb antelació el sexe dels animals, el càlcul s’efectua sobre l’import més elevat.

La clàusula VII.2 Modificació del contracte del PCAP, estableix que el contracte només 
es podrà modificar segons el que preveu l’article 205 i concordants de la LCSP i tindran 
la consideració de modificacions no previstes. En concret, la modificació proposada no 
prevista s’ajusta als supòsits recollits en l’article 205 de la LCSP, i en concret, el supòsit 
que més s’hi adiu és el contemplat en l’apartat 2.b) d’aquest article, donat que es 
tracta d’una circumstància sobrevinguda i imprevisible en el moment que va tenir lloc 
la licitació del contracte, i donat que es compleixen les següents condicions: 

 Que la necessitat de la modificació derivi de circumstàncies que una 
administració diligent no hauria pogut preveure.

 Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte.
 Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia. que 

no excedeixi, aïlladament o conjuntament amb altres modificacions acordades 
de conformitat amb aquest article, el 50% del seu preu inicial, IVA exclòs.

Atès que la modificació supera el 20% de l’import adjudicat, de conformitat amb 
l’article 206 de la LCSP, caldrà la conformitat de l’empresa adjudicatària a la 
modificació proposada, com a requisit indispensable prèvia a la tramitació, que l’ha 
efectuat mitjançant instància amb registre d’entrada 2022/12899, de 17 d’octubre, 
que s’incorpora a l’expedient.

Tot i el previst a l’article 109.3 de la LCSP on s’estableix que, quan el preu del contracte 
experimenti una variació com a conseqüència d’una modificació de contracte, s’haurà 
de reajustar l’import de la garantia disposada en el termini de 15 dies comptats des 
de la notificació de l’acord de modificació, per guardar la deguda proporció amb el nou 
preu modificat, en haver-se tramitat l’expedient mitjançant procediment de 
contractació obert simplificat abreujat on no és procedent el dipòsit de garantia 
definitiva per respondre de l’execució del contracte, no procedeix requerir cap més 
import en concepte de fiança definitiva.

D’altra banda, l’actual contracte objecte de la modificació, finalitza la seva vigència el 
31 de desembre de 2022. En la clàusula I.5 del Plec de Clàusules Administratives 
Particulars que regula aquest contracte s’estableix que podrà ésser prorrogat per un 
màxim de tres (3) anys més, si és voluntat de l’Ajuntament, en les mateixes condicions 
econòmiques i d’execució que el contracte inicial, abans de la finalització del contracte 
inicial i previ acord de l’òrgan de contractació, essent obligatòria per l’empresa 
adjudicatària. En conseqüència, la primera pròrroga del contracte finalitza el dia 31 de 
desembre de 2022, essent voluntat d’aquest Ajuntament, continuar amb aquests 
serveis durant el període de dotze mesos més, per la qual cosa es fa necessària la 
tramitació de la segona pròrroga per aquest període amb les mateixes condicions que 
el contracte inicial, amb un import total màxim de 6.611,57€, 21% d’IVA exclòs, 
import total màxim de 8.000€, 21% d’IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 24.311.22799 del vigent pressupost municipal, subordinada al crèdit 
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que es consigni en el pressupost de l’exercici 2023. Atès que la tramitació d’aquest 
expedient de pròrroga s’ha d’efectuar en l’exercici pressupostari immediatament 
anterior al de l’execució, ens trobem davant d’una tramitació anticipada de la despesa. 
De conformitat amb l’establert en els articles 30.4 i 33 de les Bases d’execució del 
pressupost, en ser una despesa consignada a una aplicació pressupostària amb 
consideració de prorrogable i en ser l’import a comprometre inferior a la consignació 
inicial del pressupost en vigor, procedeix la seva tramitació condicionant 
suspensivament a l’existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les 
obligacions derivades del contracte en l’exercici corresponent.
La pròrroga que es tramita serà obligatòria per l’empresa adjudicatària, en produir-se 
amb l’antelació suficient establerta en els plecs, sense esgotar la possibilitat de 
prorrogar per dos (2) anys més. 

La secretària acctal. ha emès informe que consta a l’expedient.

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

PRIMER. Aprovar la modificació no prevista per a l’exercici 2022, del contracte de 
serveis veterinaris pel control de colònies de gats del municipi, adjudicat a la Sra. S. 
R. R. amb CIF 4XXXXXX6Q, en els termes establerts en la part expositiva i de 
conformitat amb l’informe del responsable del contracte que forma part de l’expedient, 
que suposa un increment màxim de l’import adjudicat de 3.300,00€, 21% d’IVA exclòs, 
i un augment del 49,91% respecte de l’import inicial.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import màxim de 3.993,00€, IVA inclòs, 
que es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 24.311.22799 de l’estat de 
despeses del vigent pressupost municipal, essent necessari disposar de crèdit per 
vinculació.

De conformitat amb la disposició addicional 33a de la LCSP, l’Ajuntament podrà assolir 
o no la consignació pressupostària prevista, tot respectant els preus unitaris que han 
resultat.

TERCER. Formalitzar la present modificació de contracte mitjançant la signatura 
d'acceptació pel contractista de la present resolució, 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, mitjançant instància on 
s’adjunti el document signat, en la seu electrònica de l’Ajuntament.

QUART. Aprovar la tramitació anticipada de l’expedient de pròrroga del contracte 
segons l’establert a l’article 30.4 de les Bases d’execució del pressupost.

CINQUÈ. Aprovar la segona pròrroga per un (1) any més del contracte corresponent 
als serveis veterinaris pel control de colònies de gats al municipi, adjudicat a la senyora 
S. R. R. amb NIF 4XXXXXX6Q, per un import total màxim 6.611,57€ 21% d’IVA exclòs, 
amb aplicació del preus unitaris per serveis efectivament prestats establerts en els 
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plecs, sense percentatge de descompte. La durada de la pròrroga és de dotze (12) 
mesos, des de l’1 de gener de 2023 al 31 de desembre de 2023. 

SISÈ. Autoritzar i disposar la despesa de la segona pròrroga del contracte, per import 
màxim total de 8.000,00€, 21% d’IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
24.311.22799, subordinada al crèdit que es consigni en el pressupost de l’exercici 
2023, i condicionada suspensivament a l’existència de crèdit adequat i suficient per a 
finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici corresponent.

SETÈ. La forma de pagament del preu del contracte serà la legalment establerta, una 
vegada presentada les corresponents factures amb periodicitat mensual vençuda, 
sempre que s’hagi executat efectivamente el servei, i siguin degudament conformades 
pel departament corresponent. 

En aquest sentit, és requisit obligatori per poder atendre les factures, indicar-hi el 
següent:

 CODI CENTRE GESTOR: Codi que identifica qui va fer l'encàrrec i a qui va adreçada 
la factura. 
 NUMERO D'OPERACIÓ COMPTABLE (AD, D) que autoritza la factura. 

Aquestes dades consten en el document AD annex que es farà arribar junt amb la 
notificació del present acord. En cas que les factures no indiquin les dades obligatòries 
requerides, seran retornades. 

Les factures s’han de presentar en el Registre Electrònic de Factures de l’ajuntament 
de Corbera de Llobregat, disponible mitjançant l’aplicació e-Fact accessible des de la 
pàgina web municipal. En totes les factures electròniques la identificació dels centres 
gestos es farà mitjançant els següents codis DIR3: 

 Oficina comptable: L01080728 Ajuntament de Corbera de Llobregat - Intervenció 
Comptabilitat 
 Òrgan gestor: L01080728 Ajuntament de Corbera de Llobregat 
 Unitat tramitadora: L01080728 Corbera de Llobregat - Centres Gestors

VUITÈ. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària, i al responsable del 
contracte, i publicar-lo en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat.

   7. Aprovació de l’expedient de contractació de serveis pel manteniment i 
reparació dels paviments de la via pública.

Els paviments de les calçades i de les voreres de les vies públiques del municipi, 
precisen d’actuacions de manteniment i reparació que en permetin garantir el seu estat 
en condicions òptimes d’ús en tot el terme municipal.
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L’objecte d’aquest contracte és el manteniment, conservació i reparació dels 
paviments de les voreres i calçades de la via pública del municipi de Corbera de 
Llobregat, de conformitat amb l’establert en el Plec de Prescripcions Tècniques, on es 
defineixen els materials, tipologia i procediments per a la seva execució. 

En conseqüència, i per a poder executar les actuacions incloses en el document tècnic, 
es fa necessària la contractació de les mateixes per part d’una empresa especialitzada, 
atès que l’Ajuntament no disposa dels recursos personals i materials adients i 
necessaris. 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 Secretària acctal. de l’Ajuntament, quedant incorporats 
a l’expedient.

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

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de serveis pel manteniment, conservació 
i reparació dels paviments de les voreres i calçades de la via pública del municipi de 
Corbera de Llobregat, i la definició dels materials, tipologia i dels procediments per a 
la seva execució, i iniciar els tràmits per a la seva licitació i adjudicació, mitjançant el 
procediment obert simplificat abreujat ateses les característiques i valor estimat del 
contracte, fixat en 49.586,78€, IVA exclòs, amb tramitació ordinària i no subjecte a 
regulació harmonitzada, aprovant-ne 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 màxim a efectes de licitació, segons pressupost que consta al Plec de 
Prescripcions Tècniques, és de 60.000,00€, IVA inclòs, 49.586,78€, 21% d’IVA exclòs, 
per a la totalitat de la durada del contracte amb aplicació dels preus unitaris establerts 
a l’Annex 1 del Plec de Prescripcions Tècniques, per a cada prestació efectivament 
executada. L’import dels preus unitaris a aplicar serà el que resulti de l’aplicació de la 
baixa que efectuï el licitador en la seva oferta.

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 la baixa oferta per l’adjudicatari.

El preu pel qual finalment s’adjudicarà el contracte serà el de licitació amb aplicació 
del percentatge de descompte sobre els preus unitaris.

La durada del contracte s’estableix des de la notificació de l’acord d’adjudicació i fins 
el 31 de desembre de 2022, sense possibilitat de ser prorrogat.

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. 
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TERCER. Autoritzar la despesa per import total màxim del contracte de 60.000,00 
euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
11.1532.21000 del pressupost municipal vigent.

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

8. Aprovació de l’adhesió a l’Acord marc del contracte de subministrament de 
9 ordinadors.

L’ajuntament de Corbera de Llobregat, en data 30 de novembre de 2012, va aprovar 
l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada amb destinació als ens locals de 
Catalunya que l’ACM, conjuntament amb el Consorci Català pel Desenvolupament 
Local, té constituït.

La Comissió executiva del Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per 
encàrrec de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del 
corresponent procediment administratiu de licitació de conformitat amb els plecs de 
clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per Resolució 
de Presidència del CCDL de data 28 de maig de 2020 i publicats al perfil de contractant 
de l’entitat, en la seva sessió extraordinària de data 3 de desembre va acordar 
adjudicar l’Acord marc de subministrament d’equips informàtics i determinades 
llicències de programari amb destinació a les entitats locals de Catalunya, d’acord amb 
el detall de les empreses que han resultat adjudicatàries en l’Acord marc i que, 
seguidament, es relacionen:

1. ALGORITMOS PROCESOS Y DISEÑOS, SA, Lots 1, 2, 14, 16 i 28
2. BECHTLE DIRECT, SLU, Lots 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14
3. ICOT, INFORMÀTICA I COMUNICACIONS DE TARRAGONA, S.A, Lots 1, 2, 3, 7, 8, 
10, 13, 15, 16 i 27
4. SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, SA, Lots 1, 2, 4, 5, 15, 16, 18 i 19
5. TELEFÓNICA SOL. DE INFOR. Y COMUNICA. DE ESP, SAU, Lots 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13 i 14
6. PUNT INFORMATIC I CREATIU, SL, Lots 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 i 12
7. RICOH ESPAÑA, SLU, Lots 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 24, 25, 
26 i 27
8. SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA, Lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 
14
9. OMEGA PERIPHERALS, SL, Lots 1, 3, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 21, 24, 25 i 27
10. ITGLOBAL, SL, Lots 1, 2, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 
25, 26, 27 i 28
11. ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL, Lots 1, 2, 3, 5, 7, 11, 15, 16, 17, 19, 21, 24 
i 25
12. SAYTEL SERV.INFOR.,SA, Lots 2, 4, 5, 7, 8, 9,   10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 i 28
13. ASSECO SPAIN, SL, Lots 3, 4, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 20 i 28.
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14. INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, SA (INETUM), Lots 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 
14
15. TICNOVA QUALITY TEAM, SL, Lots 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 24, 27 i 28
16. DAGRAM TI, SL, Lots 11, 12, 25 i 26
17. AUDIOVISUALES DATA, SL, Lots 13 i 14
18. ID GRUP, SA, Lots 13, 15, 17, 27 i 28
19. BBVA, SA, Lots 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 i 28

En data 8 de gener de 2021, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents entitats 
mercantils seleccionades, el corresponent contracte com a adjudicatàries de l’Acord 
marc d’equips i informàtics, licitat per part del CCDL.

En data 22 de febrer de 2021, la Comissió de Presidència de l’Associació Catalana de 
Municipis accepta la cessió definitiva per part del CCDL de l’Acord marc de 
subministrament d’equips informàtics i determinades llicències de programari, el 31 
de març es procedeix a la formalització.

L’objecte del contracte és el subministrament de 9 ordinadors portàtils, amb Windows 
11, mes ampliació de memòria RAM de 8 a 16 Gb amb un mòdul d’ampliació de 8Gb, 
més els complements com són la motxilla, el teclat extern, el ratolí i el cable de 
bloqueig. Les característiques són les següents:

Concepte Descripció unitats

Ordinadors 
Portàtils

HP Probook 450 G8 Processador I5, 8 Gb Ram, 256 HDD SSD
Pantalla 15.6”
Windows 11

9

Complements

Ampliació a 16Gb ram amb mòdul de 8 GB
Teclat extern
Ratolí òptic amb cable
Motxilla per transport
Cable de bloqueig

9
9
9
9
9

En aquest sentit, i atès que l’ACM, a través del Consorci Català pel Desenvolupament 
Local (CCDL) té adjudicat un acord marc de subministrament d’equips informàtics i 
determinades llicències de programari amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Exp. 2018.09) amb l’empresa ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL amb CIF 
B59104612 pel lot 2 i lot 2 annex 6, en la modalitat de compra, i atès que l’Ajuntament 
està adherit al sistema de contractació centralitzada des del 30 de novembre de 2012, 
des de l’Àrea de Règim interior i Equipaments municipals es considera procedent 
efectuar els tràmits oportuns per adherir-nos a aquest contracte, per adequar-se els 
productes adjudicats i els preus, en l’acord marc, a les necessitats de l’Ajuntament.

L’empresa ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL amb CIF B59104612 va presentar 
l’oferta pel Lot 2 Modalitat Compra: Portàtil Avançat I5 i Lot 2 Annex núm. 06 
Complements, amb preus ACM amb registre d’entrada 2022/12889 de 17 d’octubre de 
2022.
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Des de l’Àrea de Règim interior i Equipaments municipals, el responsable del servei 
d’informàtica i del contracte senyor M. L. M., ha emès informe de necessitats i 
justificatiu de la contractació, amb les característiques del subministrament objecte 
del contracte, on es proposa l’adhesió a l’Acord marc de referència, per un import 
màxim d’adjudicació de 6.646,50€, de 21% d’IVA exclòs, i de 8.042,27€, de 21% 
d’IVA inclòs, amb l’empresa Abast Systems & Solutions, SL amb CIF B59104612. El 
termini màxim d’execució de les prestacions objecte de l’acord marc serà d’1 mes i es 
computaran des de la notificació de l’encàrrec per part de l’ens local pel Lot 2 i pel Lot 
2 annex núm. 6, de subministraments d’equips informàtics. Codi CPV: 30200000-1 
Equips i materials informàtics.

Nº LOT Unitats Descripció dels equips
Preu 
unitari 
sense IVA

Preu total
sense IVA

Lot 
2_Compra
Portàtil 
Avançat I5

9 HP Probook 450 G8 Processador I5, 8 Gb Ram, 
256 HDD SSD
Pantalla 15.6”
Windows 11

606,10€ 5.454,90€

Lot 2_annex 
núm. 6

9
9
9
9
9

Ampliació a 16Gb ram amb mòdul de 8 GB
Teclat extern
Ratolí òptic amb cable
Motxilla per transport
Cable de bloqueig

64,20€
35,00€
6,25€

17,00€
9,95€

577,80€
315,00€
56,25€

153,00€
89,55€

TOTAL 738,50€ 6.646,50

FONAMENTS DE DRET

Disposició addicional 3a. de la LCSP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL, 
en la redacció donada per la LRSAL.

Articles 227 i ss. de la LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i 
règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.

Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc.

Article 153 i 220 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius 
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents 
contractuals.

L’Acord marc es licitarà i executarà en els termes de l’article 33.3 de la Directiva 
2014/24 UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 
contractació pública que deroga la Directiva 2004/18/CEE (en endavant, DN) i l’article 
221.3 de la LCSP.

L’Acord en qüestió i els seus contractes basats tenen caràcter administratiu i es 
regeixen per aquest PCAP i pel PPT, els quals tenen caràcter contractual, així com per 
la resta de normativa concordant aplicable que resulti d’aplicació en matèria de 
contractació dels ens locals.
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Ateses les característiques d’aquest contracte, l’òrgan de contractació serà la Junta de 
Govern Local per delegació de l’Alcaldia efectuada en Decret núm. 2019/1301, de 21 
de juny.

La secretària general de l’Ajuntament ha emès informe al respecte que queda 
incorporat a l’expedient.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Règim interior i equipaments municipals 
proposa a la Junta de Govern local, l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Disposar l’adhesió del municipi de Corbera de Llobregat a l’Acord marc de 
subministrament d’equips informàtics i determinades llicències de programari amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.09). Lot 2 i Lot 2 annex núm. 
6.

SEGON. Adjudicar el contracte de subministrament de 9 ordinadors portàtils, amb 
Windows 11, més l’ampliació de memòria RAM de 8 a 16 Gb amb un mòdul d’ampliació 
de 8Gb, més els complements com són la motxilla, el teclat extern, el ratolí i el cable 
de bloqueig de l’Acord marc de subministrament d’equips informàtics i determinades 
llicències de programari amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2018.09) Lot 2 i Lot 2 annex 6, a l’empresa Abast Systems & Solutions, SL amb CIF 
B59104612, per un import total d’adjudicació total de 6.646,50€, 21% d’IVA exclòs. 
El termini màxim d’execució de les prestacions objecte de l’acord marc serà d’1 mes i 
es computaran des de la notificació de l’encàrrec per part de l’ens local pel Lot 2 i pel 
Lot 2 annex núm. 6, de subministraments d’equips informàtics. Codi CPV: 30200000-1 
Equips i materials informàtics.

TERCER. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per import total de 
8.042,27€, 21% d’IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 02.920.62600 
(Projecte econòmic 2022/2/AJUNT/67), del pressupost municipal vigent.

QUART. Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària, i a l’Associació 
Catalana de Municipis, així com a la resta d’interessats que s’escaigui, tot donant-li els 
efectes de publicitat que siguin preceptius.

   
9. Aprovació inicial del document tècnic “Projecte tècnic d’implantació d’una 
activitat destinada a trial en un equipament públic de la zona baixa del nucli 
urbà”.

La voluntat municipal és construir un nou espai esportiu que permeti la pràctica de 
l’esport de Trial al municipi de Corbera de Llobregat, atès que la ubicació actual en el 
recinte Laia Sanz del Parc de la Roda, on es du a terme, deixarà d’estar disponible 
properament. L’espai nou es situarà en un terreny municipal existent al Carrer de Pere 
Calders amb la Rotonda de Charles Perrault.

A tal efecte, des de l’Ajuntament es va adjudicar la redacció del projecte constructiu 
al Sr. M. C. C., que l’ha presentat mitjançant registre d’entrada núm. 2022/12590, de 
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10 d’octubre, i que s’incorpora a l’expedient. El projecte redactat estableix un 
pressupost d’execució per contracte de 232.963,12 euros (21% IVA inclòs), i un 
termini d’execució de màxim dos (2) mesos. 

El projecte presentat ha estat informat favorablement pels serveis tècnics municipals, 
de conformitat amb l’informe emès en data 20 d’octubre de 2022, que forma part de 
l’expedient.  

Els serveis jurídics municipals han emès informe, que resta incorporat a l’expedient.

La competència per a l’aprovació d’aquests projectes correspon a l’Alcaldia de 
conformitat amb la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre. 
No obstant això, en el cas del nostre Ajuntament aquesta competència ha estat 
delegada en la Junta de Govern Local.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Règim interior i equipaments municipals 
proposa a la Junta de Govern local, l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Aprovar inicialment el document tècnic “Projecte tècnic d’implantació d’una 
activitat destinada a trial en un equipament públic de la zona baixa del nucli urbà”, 
amb un pressupost d’execució total de 232.963,12€ (21% d’IVA inclòs), i un termini 
d’execució d’aproximadament 2 mesos.

SEGON. Sotmetre el projecte a informació pública per un període de trenta dies hàbils 
mitjançant publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la província i en 
el tauler d’edictes electrònic, als efectes d’al·legacions i reclamacions.

   
PUNTS D’URGÈNCIA 

Urgència 1. Aprovació de l’adhesió a l’Acord marc del contracte de 
subministrament d’equips informàtics i determinades llicències de 
programari amb destinació a les entitats locals de Catalunya

L’ajuntament de Corbera de Llobregat, en data 30 de novembre de 2012, va aprovar 
l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada amb destinació als ens locals de 
Catalunya que l’ACM, conjuntament amb el Consorci Català pel Desenvolupament 
Local, té constituït.

La Comissió executiva del Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per 
encàrrec de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del 
corresponent procediment administratiu de licitació de conformitat amb els plecs de 
clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per Resolució 
de Presidència del CCDL de data 28 de maig de 2020 i publicats al perfil de contractant 
de l’entitat, en la seva sessió extraordinària de data 3 de desembre va acordar 
adjudicar l’Acord marc de subministrament d’equips informàtics i determinades 
llicències de programari amb destinació a les entitats locals de Catalunya, d’acord amb 
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el detall de les empreses que han resultat adjudicatàries en l’Acord marc i que, 
seguidament, es relacionen:

1. ALGORITMOS PROCESOS Y DISEÑOS, SA, Lots 1, 2, 14, 16 i 28
2. BECHTLE DIRECT, SLU, Lots 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14
3. ICOT, INFORMÀTICA I COMUNICACIONS DE TARRAGONA, S.A, Lots 1, 2, 3, 7, 8, 10, 13, 15, 16 i 
27
4. SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, SA, Lots 1, 2, 4, 5, 15, 16, 18 i 19
5. TELEFÓNICA SOL. DE INFOR. Y COMUNICA. DE ESP, SAU, Lots 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13 i 14
6. PUNT INFORMATIC I CREATIU, SL, Lots 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 i 12
7. RICOH ESPAÑA, SLU, Lots 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 24, 25, 26 i 27
8. SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA, Lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14
9. OMEGA PERIPHERALS, SL, Lots 1, 3, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 21, 24, 25 i 27
10. ITGLOBAL, SL, Lots 1, 2, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 i 28
11. ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL, Lots 1, 2, 3, 5, 7, 11, 15, 16, 17, 19, 21, 24 i 25
12. SAYTEL SERV.INFOR.,SA, Lots 2, 4, 5, 7, 8, 9,   10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27 i 28
13. ASSECO SPAIN, SL, Lots 3, 4, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 20 i 28.
14. INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, SA (INETUM), Lots 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14
15. TICNOVA QUALITY TEAM, SL, Lots 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 24, 27 i 28
16. DAGRAM TI, SL, Lots 11, 12, 25 i 26
17. AUDIOVISUALES DATA, SL, Lots 13 i 14
18. ID GRUP, SA, Lots 13, 15, 17, 27 i 28
19. BBVA, SA, Lots 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 i 28

En data 8 de gener de 2021, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents entitats 
mercantils seleccionades, el corresponent contracte com a adjudicatàries de l’Acord 
marc d’equips i informàtics, licitat per part del CCDL.

En data 22 de febrer de 2021, la Comissió de Presidència de l’Associació Catalana de 
Municipis accepta la cessió definitiva per part del CCDL de l’Acord marc de 
subministrament d’equips informàtics i determinades llicències de programari, el 31 
de març es procedeix a la formalització.

L’objecte del contracte és el subministrament, en la modalitat d’arrendament per 
renting a 48 mesos, de 101 portàtils, més l’estació de treball i maletí, de 8 ordinadors 
de sobretaula i de 20 monitors de 24”. Amb el lloguer dels monitors es substituiran els 
espatllats i es cobriran nous llocs de treball. Els portàtils i ordinadors de sobretaula 
substituiran i complementaran la necessitat de renovar el parc informàtic actual, 
cobrint la necessitat de teletreball del personal connectat a la xarxa de l’Ajuntament. 
Les característiques són les següents:

Concepte Descripció unitats

Monitors
Monitor LCD de 24” d’alçada ajustable i amb connectors HDMI i 
display port 20

Ordinadors 
Portàtils

Processador I5 , 8 Gb Ram, 256 HDD SSD
Teclat usb amb lector de targetes
Ratoli USB
Docking Station USB Tipo C 101
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Funda de transport essencial
Windows 11
Servei Posada en marxa i migració de dades

Ordinadors 
Sobretaula

PC de sobretaula sense monitor
Processador I5 Memòria RAM DDR4 de 8 Gb
Disc dur de 256 Gb SSD
Teclat USB amb lector de targetes 
Optical USB wired mouse
Windows 11 8

En aquest sentit, i atès que l’ACM, a través del Consorci Català pel Desenvolupament 
Local (CCDL) té adjudicat un acord marc de subministrament d’equips informàtics i 
determinades llicències de programari amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Exp. 2018.09) amb l’empresa ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL amb CIF 
B59104612 pels lots 15 i 16, en la modalitat de rènting, i atès que l’Ajuntament està 
adherit al sistema de contractació centralitzada des del 30 de novembre de 2012, des 
de l’Àrea de Àrea de Règim interior i Equipaments municipals es considera procedent 
efectuar els tràmits oportuns per adherir-nos a aquest contracte, per adequar-se els 
productes adjudicats i els preus, en l’acord marc, a les necessitats de l’Ajuntament.

L’empresa ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL amb CIF B59104612 va presentar 
l’oferta pels lots 15 i 16 amb preus ACM amb registre d’entrada 2022/11573 de data 
20 de setembre.

Des de l’Àrea de Règim interior i Equipaments municipals, el responsable del servei 
d’informàtica i del contracte senyor M. L. M., ha emès informe de necessitats i 
justificatiu de la contractació, amb les característiques del subministrament objecte 
del contracte, on es proposa l’adhesió a l’Acord marc de referència, per un import 
màxim d’adjudicació de 85.862,40€, de 21% d’IVA exclòs, i de 103.893,50€, de 21% 
d’IVA inclòs, amb l’empresa Abast Systems & Solutions, SL amb CIF B59104612. El 
termini màxim d’execució de les prestacions objecte de l’acord marc serà d’1 mes i es 
computaran des de la notificació de l’encàrrec per part de l’ens local per als lots 15 i 
16 de subministraments d’equips informàtics.

Nº LOT Unitats Descripció dels equips Preu sense 
IVA/mes

Preu amb 
IVA/mes

Preu total 
renting 48 
mesos sense 
IVA

Preu total 
renting 48 
mesos amb 
IVA

Lot 16. 
Portàtils
Sublot 
16.2 
Avançat 
I5 

101 HP Probook 450 IDS UMA
Ratolí HP 128
Hp Docking Station USB 
Tipo C
Funda de transport 
essencial
Winodws 11
Servei PEM+MDD

1.664,48€ 2.014,02€ 79.895,04€ 96.673,00€

Lot 15 
Pc’s. 
Sublot 
15.2 
Avançat 
i5

8 HP ProDesk 400 G7
Hp USB Bussines 
Smartcard CCID Keyboard
HP Optical wired mouse
Windors 11

79,52€ 96,22€ 3.816,96€ 4.618,52€
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Annex 6 
Lot 15

20 HP LCD P24h G4 44,80€ 54,21€ 2.150,40€ 2.601,98€

Total 1.788,80€ 2.164,45€ 85.862,40€ 103.893,50€

FONAMENTS DE DRET

Disposició addicional 3a. de la LCSP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL, 
en la redacció donada per la LRSAL.

Articles 227 i ss. de la LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i 
règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.

Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc.

Article 153 i 220 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius 
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents 
contractuals.

L’Acord marc es licitarà i executarà en els termes de l’article 33.3 de la Directiva 
2014/24 UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 
contractació pública que deroga la Directiva 2004/18/CEE (en endavant, DN) i l’article 
221.3 de la LCSP.

L’Acord en qüestió i els seus contractes basats tenen caràcter administratiu i es 
regeixen per aquest PCAP i pel PPT, els quals tenen caràcter contractual, així com per 
la resta de normativa concordant aplicable que resulti d’aplicació en matèria de 
contractació dels ens locals.

La secretària general de l’Ajuntament ha emès informe al respecte que queda 
incorporat a l’expedient.

Ateses les característiques d’aquest contracte, l’òrgan de contractació serà la Junta de 
Govern Local per delegació de l’Alcaldia efectuada en Decret núm. 2019/1301, de 21 
de juny.

Per tot l’exposat, una vegada incorporades les esmenes la regidoria de l’Àrea de Règim 
interior i equipaments municipals proposa a la Junta de Govern local, l’adopció dels 
acords següents:

PRIMER. Disposar l’adhesió del municipi de Corbera de Llobregat a l’Acord marc de 
subministrament d’equips informàtics i determinades llicències de programari amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.09).

SEGON. Adjudicar el contracte de subministrament de 101 portàtils, més l’estació de 
treball i maletí, de 8 ordinadors de sobretaula i de 20 monitors de 24”, Lot 15 i 16 (en 
la modalitat d’arrendament) de l’Acord marc de subministrament d’equips informàtics 
i determinades llicències de programari amb destinació a les entitats locals de 
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Catalunya (Exp. 2018.09) a l’empresa Abast Systems & Solutions, SL amb CIF 
B59104612, per un import total d’adjudicació total de 85.862,40€, 21% d’IVA exclòs. 
El termini màxim d’execució de les prestacions objecte de l’acord marc serà d’1 mes i 
es computaran des de la notificació de l’encàrrec per part de l’ens local per als lots 15 
i 16 de subministraments d’equips informàtics. Codi CPV: 30200000-1 (equip i 
material informàtic).

TERCER. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa de caràcter plurianual, per 
import total de 103.893,50€, 21% d’IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
02.920.20600, del pressupost municipal vigent, subordinada al pressupost que es 
consigni per a cada exercici, atenent la següent relació:

2022.................  4.328,90€
2023.................25.973,38€
2024.................25.973,38€
2025.................25.973,38€
2026.................21.644,46€

QUART. Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària, i a l’Associació 
Catalana de Municipis, així com a la resta d’interessats que s’escaigui, tot donant-li els 
efectes de publicitat que siguin preceptius.
   

Urgència 2. Aprovació de l’Adhesió a l’Acord marc del contracte de 
subministrament en la modalitat d’arrendament d’un vehicle per a la brigada 
forestal

L’ajuntament de Corbera de Llobregat, en data 30 de novembre de 2012, va aprovar 
l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada amb destinació als ens locals de 
Catalunya que l’ACM, conjuntament amb el Consorci Català pel Desenvolupament 
Local, té constituït.

El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent procediment 
administratiu de licitació de conformitat amb els plecs de clàusules administratives 
particulars i prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència del CCDL 
de data 4 de desembre de 2019 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, 
l’esmentada Comissió Executiva del CCDL, en la seva sessió de data 23 de juliol de 
2020, va acordar adjudicar l’Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i 
elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals 
de Catalunya, d’acord amb el detall de les empreses que han resultat adjudicatàries 
en l’Acord marc i que, seguidament, es relacionen:

AEBI SCHMIDT IBERICA SA – Lot 1
DULECENTRE SA – Lot 2
KRÜGER TECHNOLOGY SL – Lots 5, 6, 7 i 33
GRAU MAQUINÀRIA I SERVEI INTEGRAL SA – Lot 8
ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SL – Lots 10, 15, 17, 19 i 22
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RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA SA – Lot 11
ROMACAR ABS SL – Lot 13
BILBOTRUCK, SL – Lot 20
CLEM ECOLOGIC SL – Lots 21, 24 i 27
JMV SATYMAN SL – Lots 23, 25, 26 i 28
DEXTRON INGENIERIA DE LA TELECOMUNICACION, SA – Lots 29, 30, 31, 34, 35, 37, 39, 40, 41 i 42
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA – Lots 44, 47, i 48
ALD AUTOMOTIVE SAU – Lots 50, 51, 52, 53, 54, 55 i 57
CRONORENT SL – Lots 56, 58, 60 i 62
TRANSTEL SA – Lot 61

En data 7 de setembre de 2020, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents entitats 
mercantils seleccionades, el corresponent contracte com a adjudicatàries de l’Acord 
marc de mobilitat sostenible, licitat per part del CCDL.

En data 13 d’agost del 2020 fou notificat davant d’aquest Consorci mitjançant la 
plataforma EACAT, una comunicació del Tribunal Catalan de Contractes del Sector 
Públic (en endavant TCCSP), en virtut de la qual es posava en coneixement d’aquesta 
entitat que l’empresa BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA “ havia interposat 
recurs especial en matèria de contractació ( amb número de referencia N-2020-223) 
contra l’acord marc d’adjudicació del la Comissió Executiva del CCDL de data 23 de 
juliol del 2020, que afectava als lots 43, 45 i 46.

En la Resolució del TCCSP  382/2020 de 25 de novembre, resolgué estimar els recursos  
especials en matèria de contractació interposat per BANCO BILBAO VIZCAYA 
ARGENTARIA   SA ( n 2020-223) contra l’adjudicació dels lots 43, 44 i 46.

En data 10 de desembre del 2020, la presidència d’aquest consorci dictà la Resolució 
núm. 74/2020, mitjançant la qual, entre d’altres extrems es resolgué ordenar a l’òrgan 
de contractació i/o Mesa de contractació que procedissin a efectuar les actuacions i 
tràmits corresponents per tal de donar compliment a la Resolució adoptada pel TCCSP 
núm. 382/2020 de 25 de novembre del 2020 , en relació als lots 43, 45 i 46.

L’adjudicació dels lots 43, 45 i 46 de l’acord marc ha estat notificada a tots els licitadors 
i s’ha ajornat la signatura del contracte al transcurs del termini quinzenal previst en 
l’article 153.3 de la LCSP en esser susceptible d’adjudicació de recurs especial en base 
a la seva quantia econòmica , sense que cap licitador hagi presentat recurs, essent en 
conseqüència, procedent la formalització en document administratiu del present 
contracte.
 
En data 21 de juny de 2021 la Comissió de Presidència de l’ACM, va aprovar acceptar 
formalment  la cessió de l’Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i 
elements de transport i de serveis de manteniment, expedient  número 2018.04, a 
excepció dels lots 12,14,16, 18 i 59, a favor de l’Associació Catalana de Municipis. La 
Comissió executiva del CCDL va aprovar definitivament la cessió de l’Acord marc, en 
la sessió celebrada el 14 de juliol de 2021 . Es formalitzen les cessions en data 13 de 
setembre de 2021.
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En data 11 de  novembre de 2021, la Comissió de Presidència de l’ACM, aprova 
definitivament l’adjudicació dels lots 12, 14, 16, 18 i 59 de l’Acord marc de 
subministrament de maquinària tècnica  i elements de transport i de serveis de 
manteniment, a favor de les empreses que es relacionen seguidament, un cop evacuat 
adequadament el tràmit de l’article 149 de la LCSP i la clàusula 14 del PCAP:

- Lot 12. Vehicle furgoneta dièsel petita: ROMACAR ABS SL
- Lot 14. Vehicle furgoneta dièsel gran: ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SL
- Lot 16. Vehicle (camionet) de menys de 3.500 Kg amb caixa oberta: ROMAUTO GRUP 
CONCESSIONARIS SL
- Lot 18. Vehicle (camionet) de menys de 3.500 Kg amb bolquet: ROMAUTO GRUP 
CONCESSIONARIS SL
- Lot 59. Vehicle (camionet) de menys de 3.500 Kg amb bolquet i grua (arrendament): 
CRONORENT SL

En data 28 de desembre de 2021 es procedeix a la formalització. 

En data 25 d’abril de 2022 la Comissió de Presidència de l’ACM, aprova definitivament 
la cessió a favor de l’ACM dels lots 12, 14, 16, 18 i 59. La formalització es dur a terme 
l’1 de juny de 2022.

En data 13 de juny de 2022 la Comissió de Presidència de l’ACM, acorda l’aprovació 
inicial de la primera pròrroga de l’Acord marc de subministrament de maquinària 
tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment, amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (Expedient 2018.04), per un període addicional de 12 
mesos més.

En data 25 de juliol de 2022 la Comissió de Presidència de l’ACM, s’aprova 
definitivament la primera pròrroga  de l’Acord marc de subministrament de maquinària 
tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment, amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.04), pels lots 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 
17, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 
50, 51, 52, 54, 55, 56 i 62 per un període addicional de 12 mesos més, des de l’1 
d’octubre de 2022 al  30 de setembre de 2023, formalitzant-se degudament.

En aquest sentit, i per garantir el servei que ha de desenvolupar la brigada forestal en 
el municipi de Corbera de Llobregat, atès que l’Ajuntament està adherit al sistema de 
contractació centralitzada des del 30 de novembre de 2012, des de l’Àrea de Medi 
Ambient es considera procedent l’adhesió a l’Acord marc del contracte de 
subministrament de maquinària tècnica i elements de transport en la modalitat 
d’arrendament, amb opció de compra i de serveis de manteniment amb destinació a 
les entitats locals de Catalunya (expedient 2018.04) amb l’empresa Cronorent SL amb 
CIF B95701843 pels lots 19-59. Les especificacions concretes de l’objecte del contracte 
són: Lot 59: Subministrament d’arrendament amb o sense opció de compra de un (1) 
vehicle (camionet) de menys de 3.500 kg ISUZU M27 amb bolquet i grua.

L’empresa Cronorent SL amb CIF B95701843 ha presentat oferta amb entrada nº 
2022/12139, de 30 de setembre, amb un import mensual de 1.045,25 €/mes, 21% 
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d’IVA exclòs, 1.264,75 € IVA inclòs, amb una durada de 48 mesos, amb un import de 
valor residual en cas d’exercir opció de compra de 28.640,00 €, 21% IVA (exclòs), i 
preu per Km d’excés de 0,15 € IVA exclòs i un termini de lliurament del vehicle de 
màxim 6 mesos a partir de la notificació de l’Acord. S’estima com a data d’inici el 01 
de gener de 2023, podent ser recalculat en funció de la data real d’entrega del vehicles, 
que determinarà l’inici de al prestació i dels 48 mesos d’arrendament.

Des de l’Àrea de Medi Ambient, la responsable del contracte senyora M. B. A., ha emès 
informe de necessitats i justificatiu de la contractació, on es proposa l’adhesió a l’Acord 
marc de referència, i les característiques del subministrament objecte del contracte.

FONAMENTS DE DRET

Disposició addicional 3a. de la LCSP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL, 
en la redacció donada per la LRSAL.

Articles 227 i ss. de la  LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i 
règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes. 

Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc.

Article 153 i 220 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius 
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents 
contractuals.

L’Acord marc es licitarà i executarà en els termes de l’article 33.4 de la Directiva 
2014/24 UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 
contractació pública que deroga la Directiva 2004/18/CEE (en endavant, DN) i l’article 
221.4 de la LCSP.

L’Acord en qüestió i els seus contractes basats tenen caràcter administratiu i es 
regeixen per aquest PCAP i pel PPT, els quals tenen caràcter contractual,  així com per 
la resta de normativa concordant aplicable que resulti d’aplicació en matèria de 
contractació dels ens locals.

Atès que l'execució del contracte tindrà lloc en l'exercici pressupostari immediat al de 
l'inici de la tramitació, l'expedient es tramitarà anticipadament, de conformitat a 
l’establert en l’article 30.4 i 33 de les Bases d’execució del pressupost.

Ateses les característiques d’aquest contracte, l’òrgan de contractació serà la Junta de 
Govern Local per delegació de l’Alcaldia efectuada en Decret núm. 2019/1301, de 21 
de juny.

La secretària general de l’Ajuntament ha emès informe al respecte que queda 
incorporat a l’expedient.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Medi ambient proposa a la Junta de Govern 
local, l’adopció dels acords següents:
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PRIMER. Aprovar la tramitació anticipada de l’expedient, de conformitat amb 
l’establert als articles 30.4 i 33 de les Bases d’execució del pressupost.

SEGON. Disposar l’adhesió del municipi de Corbera de Llobregat a l’Acord marc de 
subministrament de maquinària tècnica i elements de transport en la modalitat 
d’arrendament, amb opció de compra i de serveis de manteniment amb destinació a 
les entitats locals de Catalunya (expedient 2018.04).

TERCER. Adjudicar el contracte de subministrament en la modalitat d’arrendament 
d’un vehicle (camionet) de menys de 3.500 kg ISUZU M27 amb bolquet i grua a 
l’empresa Cronorent SL amb CIF B95701843, per un import mensual de 1.045,25 
€/mes, 21% d’IVA exclòs, 1.264,75 € IVA inclòs, amb una durada de 48 mesos, amb 
un import de valor residual en cas d’exercir opció de compra de 28.640,00 €, 21% IVA 
(exclòs), i preu per Km d’excés de 0,15 € IVA exclòs i un termini de lliurament del 
vehicle de màxim 6 mesos a partir de la notificació de l’Acord. S’estima com a data 
d’inici l’1 de gener de 2023, podent ser recalculat en funció de la data real d’entrega 
del vehicles, que determinarà l’inici de al prestació i dels 48 mesos d’arrendament. 
Codi CPV: 66114000-2 Serveis d’arrendament financer.

QUART. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa, de caràcter plurianual, per 
import total de 60.708,00€, 21% d’IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
02.136.204000, subordinada al crèdit que es consigni en cada exercici pressupostari i 
condicionada suspensivament a l’existència de crèdit adequat i suficient per a finançar 
les obligacions derivades del contracte en l’exercici corresponent, segons la relació 
següent:

2023 ...................... 15.177,00€
2024 ...................... 15.177,00€
2025 ...................... 15.177,00€
2026 ...................... 15.177,00€

CINQUÈ. Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària, i a l’Associació 
Catalana de Municipis, així com a la resta d’interessats que s’escaigui, tot donant-li els 
efectes de publicitat que siguin preceptius.

     
Urgència 3. Aprovació del contracte de subministrament amb instal·lació i 
manteniment de l’aplicació eTempo Mobile App.

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat va contractar l’any 2021 el programa informàtic 
de control de presencia eTempo de l’empresa International Softmachine Systems, SL 
adquirint el software i el hardware necessari per realitzar i gestionar els fitxatges del 
personal. Actualment s’ha detectat la necessitat de poder efectuar fitxatges amb 
geolocalització per aquell personal que realitza les seves tasques fora de les 
instal·lacions de l’Ajuntament i actualment no es disposa dels mitjans tècnics suficients 
per dur-los a terme, resultant necessari incorporar eines tècniques amb aquesta 
finalitat.
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Així doncs, es fa necessari contractar amb aquesta mateixa empresa l’aplicació 
eTempo Mobile App, que s’integra a la suite d’aplicacions eTempo de Softmachine i 
s’aconsegueix la màxima integració a nivell tècnic, minimitzant els conflictes entre 
aplicacions i permetent la màxima utilitat i interconnexió de dades suposant un estalvi 
important de temps i a nivell econòmic.

Des del Departament de Recursos Humans s’ha emès informe que consta a l’expedient 
on, un cop efectuada la negociació i en base al pressupost presentat per l’empresa 
Softmachine Systems, SL amb CIF B61476933, sol·licita la contractació d’aquest de 
subministrament amb instal·lació i manteniment, a favor d’aquesta empresa ja que és 
la titular dels drets d’explotació i dels dret de propietat intel·lectual de l’aplicació, amb 
una durada inicial del contracte que s’estableix en un any, una vegada signada l’acta 
d’inici i posada en marxa del sistema, i serà prorrogable per un any més per voluntat 
de l’Ajuntament, respecte al manteniment del software, amb un import màxim de 
5.720,40€, 21% d’IVA exclòs.

 Software eTempo Mobile App: 2.420,00€, 21% d’IVA exclòs
 Formació: màxim de 3.010,00€, IVA exclòs, amb import unitari de 70,00€ (IVA 

exclòs), per jornada efectivament executada, amb una previsió màxima de 43 
jornades.

 Quota anual manteniment software: 290,40€, 21% d’IVA exclòs 

Ateses les característiques d’aquesta contractació el procediment haurà de seguir la 
tramitació ordinària i s’adjudicarà pel procediment negociat sense publicitat amb una 
única empresa licitadora, de conformitat amb l’article 168.a.2) de la LCSP. En aquest 
sentit s’adjunta a l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec 
de condicions tècniques que han de regular aquest contracte, elaborats a partir de la 
negociació efectuada amb l’empresa i en funció de la seva proposta presentada, i que 
han estat informats per la secretaria acctal. de l’Ajuntament, quedant incorporats a 
l’expedient.

En conseqüència, un cop acordat l’inici de l’expedient de contractació, l’aprovació dels 
plecs i l’adjudicació a l’empresa, es formularà requeriment a l’empresa adjudicatària 
perquè, dins del termini de tres dies hàbils, a comptar del següent a aquell en què rebi 
la notificació de l’acord d’adjudicació, presenti declaració de conformitat per executar 
el servei segons l’establert en els Plecs, basats en la seva proposta de manteniment 
presentada en data 5 d’octubre de 2022, amb RE 2022/12355, així com declaració 
responsable de capacitat d’obrar, de conformitat amb els Annexos I i II del PCAP que 
s’adjuntaran a la notificació d’adjudicació del contracte. Una vegada l’empresa 
adjudicatària hagi presentat la documentació esmentada, es procedirà a la formalització 
del contracte, i es publicarà en el perfil del contractant.

Aquest contracte és administratiu d'acord amb l'article 25.1.a) de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, i mixt segons l’article 18 de la mateixa llei, 
en contemplar prestacions de dos tipus de contractes, el de subministrament, quant a la 
llicència de software i formació, i del de serveis quant al manteniment de la instal·lació 
del programari. Atès l’establert a l’article 18 per aquest tipus de contractacions mixtes, 

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

Codi Segur de Validació 7d6231d58ede430aafb2507d8e8a5d57001

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
21

/1
1/

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


per determinar les especificacions a seguir en la preparació i adjudicació del contracte, 
s’haurà d’atendre al caràcter principal de la prestació que, en el cas que ens ocupa, és el 
subministrament. En aquest sentit, caldrà seguir les especificacions establertes a la Llei 
quant als contractes de subministrament, regulats en els articles 298 al 307 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i 187 i següents del RD 
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de Contractació de 
les Administracions Públiques.

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

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació mixt de subministrament amb 
instal·lació i manteniment de l’aplicació eTempo Mobile App, així com el Plec de 
clàusules administratives particulars i Plec de condicions tècniques que regularan la 
contractació, pel procediment negociat sense publicitat amb l’empresa Softmachine 
Systems, SL amb CIF B61476933, com a única empresa licitadora en ser titular dels 
drets d’explotació i propietat intel·lectual de l’objecte del contracte.

SEGON. Adjudicar el contracte mixt de subministrament amb instal·lació i 
manteniment de l’aplicació eTempo Mobile App a l’empresa Softmachine Systems, SL 
amb CIF B61476933, per import de màxim 5.720,40€, 21% d’IVA exclòs, per a la 
durada inicial del contracte, que s’estableix en un any, una vegada signada l’acta d’inici 
i posada en marxa del sistema, i serà prorrogable per un any més per voluntat de 
l’Ajuntament, respecte al manteniment del software.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa plurianual per import màxim de 6.921,68€, 
que inclou el 21% d’IVA, desglossat en 6.570,30€ amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària núm. 02.920.63603 del vigent pressupost municipal (Projectes 
econòmics 2018 AJUNT 6 i 2022 2AJUNT 59), quant a subministrament, instal·lació i 
formació, i a l’aplicació pressupostària 02.920.20600 del pressupost municipal vigent 
per import màxim de 351,38€, quant al manteniment de l’aplicació, subordinada al 
crèdit que es consigni a l’exercici 2023.

QUART. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària, juntament amb els 
plecs que regulen la contractació, i publicar-lo en el perfil del contractant de 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.

CINQUÈ. Requerir l’empresa licitadora que aporti, en el termini màxim de tres dies 
hàbils comptats a partir del dia següent al de la notificació d’aquest acord, la declaració 
de conformitat (Annex II) per executar el servei en les mateixes condicions que en el 
pressupost presentat, així com la declaració responsable (Annex I) del Plec de 
clàusules administratives particulars adjunt a aquesta notificació, com a requisit per a 
la formalització del contracte.

SISÈ.  Formalitzar el present contracte en document administratiu, dins dels 15 dies 
hàbils següents a l’enviament de la notificació de l’adjudicació.
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Urgència 4. Aprovació del Conveni  entre la Diputació de Barcelona, el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i els Ajuntaments de Begues, Castelldefels, 
Castellví de Rosanes, Cervelló, Corbera de Llobregat, Gavà, Martorell, Pallejà, 
La Palma de Cervelló, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant 
Climent de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, 
Torrelles de Llobregat, Vallirana i Viladecans per la prevenció d’incendis 
forestals mitjançant el foment de la gestió forestal estratègica.

La Diputació de Barcelona ha proposat l’aprovació d’un Conveni marc de col·laboració 
a subscriure entre la pròpia Diputació, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els 
Ajuntaments de Begues, Castelldefels, Castellví de Rosanes, Cervelló, Corbera de 
Llobregat, Gavà, Martorell, Pallejà, La Palma de Cervelló, Sant Andreu de la Barca, 
Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Santa 
Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat, Vallirana i Viladecans per la prevenció 
d’incendis forestals mitjançant el foment de la gestió forestal estratègica, amb una 
vigència de quatre anys.

Les administracions públiques intervinents coincideixen en la conveniència d’establir 
un acord que permeti la realització dels treballs per reduir el risc de grans incendis 
forestals i l’afectació d’aquests a persones i béns mitjançant actuacions que modifiquin 
el model de combustible en Àrees de Gestió Prioritària, restaurar les zones forestals 
afectades per incendis i altres pertorbacions, impulsar les iniciatives en el territori que 
directa o indirectament ajudin a trencar la continuïtat forestal del paisatge i a reduir 
la càrrega de combustible i millorar l’adaptació dels espais agroforestals als efectes del 
canvi climàtic.

De conformitat amb el Decret de l’alcaldia 1301/2019 la competència per a l’aprovació 
de convenis de col·laboració amb entitats públiques i privades s’ha delegat a la Junta 
de Govern Local.

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

PRIMER.  Aprovar el Conveni marc de col·laboració a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els Ajuntaments de Begues, 
Castelldefels, Castellví de Rosanes, Cervelló, Corbera de Llobregat, Gavà, Martorell, 
Pallejà, La Palma de Cervelló, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant 
Climent de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de 
Llobregat, Vallirana i Viladecans per la prevenció d’incendis forestals mitjançant el 
foment de la gestió forestal estratègica,  conforme al text del conveni incorporat a 
l’expedient.

SEGON. Facultar l’alcaldessa o persona que la substitueixi per a la signatura del 
conveni.

TERCER.  Notificar-ho a la Diputació de Barcelona.
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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.
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