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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 4
d'abril de 2022, per majoria absoluta, 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

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat és titular d’un equipament públic destinat a la
promoció social de la gent gran del municipi, anomenat “Casal de la Gent Gran les
Magnòlies” situat al c. Progrés núm. 1. Aquest equipament municipal era gestionat per
l’Associació de la gent gran Les Magnòlies i durant tots aquest anys s’han organitzat
activitats i tallers pels socis del Casal. Les tasques de dinamització eren gestionades
per la treballadora social de gent gran situada a serveis socials de l’Ajuntament de
Corbera que a part de la seva feina, dedicava algunes hores per la dinamització del
Casal.
En el 2019 es van iniciar unes obres d’ampliació i reforma del l’equipament municipal
per tal d’eliminar les barreres arquitectòniques existents i millorar l’espai per a la gent
gran del Casal.
A part de la reforma de millora, la voluntat del govern municipal era iniciar un servei
de dinamització per a la gent gran del municipi, adaptant-se a les necessitats i
demandes de les persones grans i obert a tot el col·lectiu de la gent gran de Corbera.
Aquesta proposta consisteix en la contractació del servei de dinamització que aglutini
totes les tasques i accions relacionades amb l’envelliment actiu de les persones gran i
l’organització i gestió de tallers i activitats dins del Casal de la Gent Gran.
Atès que l’Ajuntament no disposa ni dels mitjans materials ni personals necessaris,
suficients i adequats per a desenvolupar correctament aquestes prestacions, resulta
procedent contractar-les externament.
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 Benestar social i gent gran proposa a la
Junta de Govern local, l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de serveis per a la gestió i dinamització
del Casal de la Gent Gran Les Magnòlies, mitjançant el procediment obert amb
tramitació ordinària no subjecte a regulació harmonitzada, per raó de la quantia del
seu valor estimat d’import 110.094,33€, 10% d’IVA exclòs, 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 75.540,94€,
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«2. Aprovació de l'expedient i licitació del contracte de serveis de gestió i
dinamització del Casal de la Gent Gran Les Magnòlies.
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10% d’IVA inclòs (article 91.1.2).7º de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost
sobre el Valor Afegit), 68.673,58€ IVA exclòs, per a la durada inicial del contracte, a
comptar des de la data establerta en l’acord d’adjudicació, i fins el 31 de desembre de
2023, amb possibilitat de ser prorrogat per un (1) any més si és voluntat municipal,
en les mateixes condicions i preus del contracte inicial. La pròrroga serà obligatòria
per l’adjudicatari només si s’acorda amb un termini màxim de 2 mesos abans de la
finalització del contracte inicial. Es preveu que l’inici sigui l’1 de maig de 2022.
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SEGON. Convocar el procediment obert publicant l’anunci de licitació en el perfil del
contractant, atorgant un termini de 15 dies naturals 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 de
75.540,94€, 10% d’IVA inclòs, que es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària
30.337.22609 del pressupost municipal vigent, subordinada al càrrec que es consigni
en el pressupost municipal de l’exercici 2023, atenent el següent desglossament que
inclou l’IVA:



Exercici 2022 ................. 29.978,11€
Exercici 2023 ................. 45.562,83€

QUART. Facultar l’Alcaldessa per a aprovar els actes de tràmit que esdevinguin
d’aquesta licitació.
Abstenció de vot: Albert Canyellas (CUP)”
I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcaldessa.
Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital



Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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Vist i Plau
L'alcaldessa
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