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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 15
de març 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:

Montserrat Febrero i Piera

En data 15 de febrer de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient i la
incoació de l’expedient de licitació per a la contractació de serveis de transport de
mercaderies per a proveir el Rebost Solidari del municipi, i es va convocar el
procediment obert simplificat abreujat amb presentació d’ofertes mitjançant Sobre
Digital, amb un import màxim de 5.605,62 €, 21% d’IVA exclòs, per als 9 mesos de
durada inicial del contracte, amb possibilitat de pròrroga per 3 anys, estimant com a
data d’inici del contracte l’1 d’abril de 2021, amb aplicació dels preus unitaris màxims
fixats en la clàusula 2.5 del PCT, per a cada servei efectivament prestat i executat.
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.
La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació
en data 16 de febrer de 2021, amb un període de deu (10) dies hàbils per a presentar
ofertes, essent l’últim dia el 2 de març de 2021 a les 23.59 hores.
Dins el període de presentació quatre (4) empreses han presentat proposicions,
Servicios Ocon Catalana, SL amb CIF B63129563 i registre d’entrada E/000037-2021,
de 23 de febrer a les 10:00h; Frank Transport urgent, SL amb CIF B60739950 i registre
d’entrada 2021/2008, de 24 de febrer a les 13:12h; Formació i Treball, Fundació
Privada, amb CIF G60229846 i registre d’entrada 2021/2148, d’1 de març a les
09:07h; i Packet Grup Empresarial, SL amb CIF B66888751 i registre d’entrada
2021/2160, d’1 de març a les 10:25h.
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 s’accepten totes les empreses presentades, i es proposa l’adjudicació del
contracte a l’empresa Servicios Ocon Catalana, SL amb CIF B63129563, en haver
resultat amb l’oferta millor quant a relació qualitat-preu per haver obtingut la major
puntuació amb 100 punts, tenint acreditada la capacitat d’obrar i solvències
requerides, adjudicant el contracte per l’import màxim de licitació amb aplicació dels
preus unitaris establerts en els plecs per cada servei efectivament prestat, amb el
percentatge de descompte ofert sobre els mateixos, i amb data d’inici 1 d’abril de
2021.
Per tot l’exposat, la regidoria de l’àrea de Benestar social i gent gran proposa a la
Junta de Govern local, com a òrgan de contractació, l’adopció dels acords següents:
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16/03/2021 La secretària acctal.
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16/03/2021 L'alcaldessa

« 7. Adjudicació del contracte de servei de transport de mercaderies pel
Rebost Solidari
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PRIMER. Adjudicar el contracte de serveis de transport de mercaderies per a proveir
el Rebost Solidari del municipi, a l’empresa Servicios Ocon Catalana, SL amb CIF
B63129563, per import màxim de 5.605,62 €, 21% d’IVA exclòs, per als 9 mesos de
durada inicial del contracte, amb possibilitat de pròrroga per 3 anys, i el següent
percentatge de descompte sobre cada preu unitari per servei efectivament prestat,
així com una millora de 60 minuts en la facturació per fraccions quan es superi el
temps màxim de realització del servei:
Banc Aliments (fruita )
furgoneta F-1000 900kg capaç. 2 palets europ. Preu servei (mínim 2,5 hores): 12,09%
Banc Aliments ( aliment sec)
camió de 5 tones. Preu servei (mínim 4 hores): 13,16%
camió de 3 tones. Preu servei (mínim 4 hores): 8,23%
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La Nau
furgoneta F-1000 1150kg capaç. 4 palets europ. Preu servei (mínim 3 hores): 15,49%

L’adjudicació es realitzarà amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives
Particulars, el Plec de Condicions Tècniques, el Plec de Clàusules Administratives
Generals, i les propostes tècniques i econòmiques incloses a la seva proposició.
SEGON. La durada inicial del contracte s’estableix des de l’1 d’abril de 2021 i fins el
31 de desembre de 2021, amb possibilitat de ser prorrogat per un màxim de 3 anys
més, per acord exprés d’ambdues parts, adoptat abans de la finalització del servei,
en les mateixes condicions tècniques del contracte inicial, i amb les condicions
econòmiques establertes a la clàusula II.1. del PCAP. Serà obligatòria per a l’empresa
sempre i quan es comuniqui amb una antelació mínima de dos mesos.
TERCER. Disposar la despesa, per a la durada inicial del contracte de 9 mesos, per un
import màxim de 6.782,80€ (21% d’IVA inclòs) que es finançarà amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 30.231.22300 del vigent pressupost municipal.
QUART. La facturació es presentarà amb periodicitat mensual. A les factures ha de
constar els serveis realitzats dins el període de facturació, i el seu import unitari
resultant de l’oferta presentada per l’empresa adjudicatària, i s’hauran d’acompanyar
obligatòriament amb els fulls de servei conformats pel responsable del contracte. Així
mateix, les factures hauran de seguir les indicacions establertes a la clàusula II.6.
Forma de pagament del PCAP.
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
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Creu Roja
camions 7 tones. Preu servei (mínim 4 hores): 12,17%
Es requereixen 2 camions
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amb la presentació de la mateixa, mitjançant instància on s’adjunti el document signat,
en la seu electrònica de l’Ajuntament.
SISÈ. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta d’empreses
licitadores, així com els informes de valoració i adjudicació, i publicar-lo en el perfil del
contractant de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat. »

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcaldessa.
Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital
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Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.

16/03/2021 La secretària acctal.
Signatura 1 de 2

16/03/2021 L'alcaldessa

Vist i Plau
L'alcaldessa
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