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Marta Puig Puig, la secretària acctal., de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat,
CERTIFICO: Que el PLE DE L'AJUNTAMENT, en sessió extraordinària celebrada el dia
1 de juny de 2021, amb la majoria que requereix la Llei, adoptà el següent acord, a
reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'Acta corresponent, de conformitat
amb l'article 206 del Reglament:
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de l’Àrea de Medi Ambient, amb
el text següent:

Montserrat Febrero i Piera

D'acord amb la Llei Municipal ì de Règim Local de Catalunya (text refós — decret
legislatiu 2/2003 de 28 d’abril), en el capítol II article 67.a s'estableixen els serveis
mínims que els municipis han de prestar amb caràcter obligatori. Entre aquests serveis
mínims s'inclouen la recollida de residus i la neteja viària. Aquests dos serveis tenen
una estreta vinculació amb la salubritat pública que ha de garantir el municipi, i en
aquest sentit, l’Ajuntament té adjudicat actualment, el contracte de recollida de
residus mitjançant contenidors a la via pública i de neteja viària, que finalitza el proper
30 de novembre.
Per tal de donar compliment als nous requeriments normatius, tant europeus com
autonòmics, que suposen uns nous objectius de recollida selectiva de residus que han
de complir els municipis, concretament la Directiva 2008/98/CE sobre els residus,
estableix la jerarquia de residus i fixa per a l’any 2020 uns objectius de reciclat i
valorització del 50 % dels residus domèstics generats, es proposa la licitació del nou
contracte amb un canvi en el model de la recollida de residus, que passa de l’actual,
mitjançant contenidors a la via pública, a la recollida porta a porta, per a ser executat
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, a proposta de la Regidoria de l’Àrea de Medi Ambient i, previ
dictamen de la Comissió Assessora,
S’acorda:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de serveis de recollida porta a porta dels
residus i de neteja viària, mitjançant el procediment obert amb tramitació ordinària
subjecte a regulació harmonitzada, per raó de la quantia, 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 12.541.091,38€, 10%
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“3. Incoació expedient contractació serveis de recollida porta a porta dels
residus i neteja viària
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d’IVA exclòs, per a la durada de vuit anys del contracte, sense possibilitat de ser
prorrogat, amb data d’inici previst per a l’1 de desembre de 2021.

03/06/2021 L'alcaldessa

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
13.795.200,52€, 10% d’IVA inclòs, que es finançarà amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries 12.1621.22799 (RECOLLIDA ESCOMBRARIES) i 12.163.22700
(NETEJA VIES PÚBLIQUES) del pressupost municipal vigent, subordinada al crèdit que
es consigni en els pressupostos dels anys 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028
i 2029, restant condicionada a l’existència de crèdit suficient, amb el següent
desglossament que inclou l’IVA:
Aplicació
pressupostària
12.1621.22799
12.163.22700

Montserrat Febrero i Piera

41.478,40 €

497.740,78 €

497.740,76 €

Import
anualitat 2029
1.124.437,68 €
456.262,38 €

143.700,01 € 1.724.400,07 € 1.724.400,03 € 1.580.700,06 €

(*) Per a l'exercici 2021 serà necessari disposar de crèdit per vinculació en ambdues aplicacions
pressupostàries
QUART. Facultar l’Alcaldessa per a aprovar els actes de tràmit que esdevinguin
d’aquesta licitació.”
“Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas,
Cristina Blasquiz i López, Victor Gonzàlez i Julián (ERC), Mónica Estrader Rodriguez , Albert Cañellas i Pagés, Xavier
Miquel i Pons, (CUP)
Vots en contra:,Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo, Rosa
Maria Martin Santiago (Força Corbera), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Elías Soleño Pasarín (Cs)
S’adopta l’acord per majoria absoluta”

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcaldessa.
Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital
Vist i Plau
L'alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera
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TOTALS

Import
Import
Import
anualitat
anualitats 2022
anualitat 2028
2021 (*)
a 2027
102.221,61 €
1.226.659,29 €
1.226.659,27 €
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