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Marta Puig Puig, secretària acctal., de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat,
CERTIFICO: Que la JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió ordinària celebrada el dia 7
de gener de 2021, per unanimitat, adopta l’acord següent, a reserva dels termes que
resultin de l’aprovació de l’Acta corresponent, de conformitat amb l’article 206 del
Reglament d’Organització i Funcionament:
« 3. Incoació del contracte de serveis de neteja d’edificis i dependències
municipals 2021.
L’Ajuntament té la necessitat i obligació de realitzar el servei de neteja de totes les
seves dependències, ja siguin administratives, esportives, d’ensenyament, culturals,
d’atenció a la ciutadania, i altres, que siguin de titularitat municipal.

Montserrat Febrero i Piera

En conseqüència, 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 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 equipaments municipals,
proposa a la Junta de Govern local, com a òrgan de contractació, l’adopció dels
següents:
ACORDS
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de serveis per a la neteja de tots els
edificis i instal·lacions de titularitat municipal, mitjançant el procediment obert
subjecte a regulació harmonitzada, i aprovar el Plec de clàusules administratives
particulars i el Plec de condicions tècniques que regularan aquesta contractació.
L’import de licitació s’estableix en un màxim de 637.442,68€, 21% d’IVA exclòs, per a
la durada inicial de dos anys, amb possibilitat de ser prorrogat per un any més,
establint com a data d’inici prevista del mateix l’1 de maig de 2021.
SEGON. Convocar el procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada, publicant
l’anunci de licitació en el DOUE i en el perfil del contractant, atorgant un termini de 30
dies naturals per a presentar ofertes, a partir de la data d’enviament de l’anunci al
DOUE, data que s’indicarà en els anuncis enviats a publicar al perfil del contractant,
sempre i quan dins aquest termini de 30 dies naturals, es publiqui l’altre anunci amb
una antelació mínima de 15 dies naturals a l’acabament del termini. 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 de
771.305,64€, 21% d’IVA inclòs, amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries,
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Atès que l’Ajuntament no disposa ni dels mitjans materials ni personals necessaris i
adequats per a desenvolupar correctament aquesta prestació, resulta procedent
contractar una empresa especialitzada en el sector.
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subordinada al càrrec que es consigni als pressupostos dels exercicis 2021, 2022 i
2023, atenent el següent desglossament:

08/01/2021 L'alcaldessa

02.136.22700 Bombers
02.323.22700 Escoles
02.326.22700 Escola de música
02.3321.22700 Biblioteca
02.933.22700 Dependències
02.342.22700 Esports
02.326.22700 Escola de Música
02.1522.22700 Habitatges de Protecció Oficial
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QUART. Facultar l’Alcaldessa per a aprovar els actes de tràmit que esdevinguin
d’aquesta licitació.
I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcaldessa.
Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital
Vist i Plau
L'alcaldessa



Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.

Marta Puig Puig

Signatura 1 de 2

08/01/2021 La secretària acctal.

Signatura 2 de 2
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