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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 ordinària celebrada el dia 28 de
setembre 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 de 21 de setembre de 2021 a proposta de
la Regidoria de l’Àrea de Medi Ambient, amb el text següent:

Montserrat Febrero i Piera

En data 1 de juny de 2021 el Ple de l’Ajuntament va aprovar la incoació de l’expedient
de licitació per a la contractació de serveis de recollida porta a porta dels residus i de
neteja viària, i es va convocar la licitació pel procediment obert amb tramitació
ordinària i subjecte a regulació harmonitzada, amb presentació d’ofertes mitjançant
Sobre Digital, amb un import màxim de 12.541.091,38€, 10% 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.
La convocatòria de la licitació es va enviar a publicar al Diari Oficial de la Unió Europea
(DOUE) en data 4 de juny de 2021, i es va publicar en el perfil del contractant de la
Corporació en data 9 de juny de 2021, amb un període de trenta (30) dies naturals
per a presentar ofertes a comptar de la data d’enviament al DOUE, essent l’últim dia
el 5 de juliol a les 23.59 hores.
Dins el període de presentació una (1) única empresa ha presentat proposició,
SERVITRANSFER, SL amb CIF B17668740 i registre d’entrada 2021/7563, de 5 de
juliol.
De la valoració efectuada per la Mesa de Contractació amb el resultat que consta en
les actes emeses, que formen part de l’expedient i es publiquen en el perfil del
contractant, se’n desprèn que l’única oferta presentada és acceptada per complir amb
les capacitats de contractar i solvència requerides, i no sobrepassar l’import ofert el
de licitació ni incorre en baixa anormal, i que l’oferta amb la millor relació qualitatpreu és la presentada per l’empresa licitadora SERVITRANSFER, SL amb CIF
B17668740, en haver obtingut una puntuació total de 83,25 punts, havent ofert un
import total de 12.541.090,00€, 10% d’IVA exclòs, per a la durada total de 8 anys,
que no incorre en baixa anormal, ser l’única empresa presentada i acceptada, i tenir
acreditada la capacitat d’obrar i solvència econòmica i tècnica requerides. En
conseqüència es proposa per a la seva adjudicació, amb requeriment previ del dipòsit
de garantia definitiva, i d’acreditació de disposar de base logística en un radi màxim
de 10 km del municipi.
Per Decret d’Alcaldia 2021/1582, de 27 d’agost, es va requerir l’empresa
SERVITRANSFER, SL amb CIF B17668740, per a què en el termini màxim de 10 dies
hàbils a comptar de l’enviament del mateix, diposités l’import corresponent a la fiança
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“2.
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definitiva del 5% de l’import d’adjudicació, essent l’import requerit de 627.054,50€, i
la presentació de la documentació acreditativa de disposar d’una base logística en un
radi de màxim 10 kms del municipi de Corbera de Llobregat, com a requisit previ per
a l’adjudicació del contracte. La notificació del Decret es va efectuar en data 27 d’agost,
finalitzant el termini concedit el 10 de setembre de 2021. Els condicionants requerits
en el Decret d’Alcaldia núm. 2021/1582, de 27 d’agost, han estat complerts
correctament en haver estat dipositat aval bancari davant la Tresoreria, que forma
part de l’expedient, i en haver estat presentada mitjançant instància amb registre
d’entrada 2021/9544, de 6 de setembre, la documentació acreditativa de disposar
d’una nau com a base logística del servei, en el municipi de Gelida, situat dins el radi
màxim de 10 kms al voltant del municipi de Corbera de Llobregat.
Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria de l’Àrea de Medi Ambient i, previ
dictamen de la Comissió Assessora,

Montserrat Febrero i Piera

PRIMER. Adjudicar el contracte de serveis de recollida porta a porta dels residus i de
neteja viària, a l’empresa SERVITRANSFER, SL amb CIF B17668740, per import màxim
de 12.541.090,00€, 10% d’IVA exclòs, per a la durada total de 8 anys, sense
possibilitat de ser prorrogat, amb data d’inici 1 de desembre de 2021, 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.
SEGON. La durada del contracte s’estableix en vuit (8) anys a comptar de la data que
s’estableixi en la present resolució, sense possibilitat de ser prorrogat. La data d’inici
del contracte és 1 de desembre de 2021.
TERCER. Anul·lar l’autorització de la despesa del contracte, de caràcter plurianual,
aprovada en el resolent tercer de l’acord d’incoació d’aquest expedient, per import
total de 1,52€ 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, amb el següent
desglossament que inclou l’IVA:

12.1621.22799

Import
anualitat
2021
0,01 €

12.163.22700

0,00 €

0,05 €

0,09 €

0,05 €

TOTALS

0,01 €

0,18 €

0,27 €

0,16 €

Aplicació
pressupostària

Import
Import
anualitats 2022
anualitat 2028
a 2027
0,13 €
0,18 €

Import
anualitat 2029
0,11 €

QUART. Disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import màxim de
13.795.199,00€, 10% d’IVA inclòs, que es finançarà amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries 12.1621.22799 (RECOLLIDA ESCOMBRARIES) i 12.163.22700
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S’acorda:
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(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
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TOTALS

Import
Import
Import
anualitat
anualitats 2022
anualitat 2028
2021 (*)
a 2027
102.221,60 €
1.226.659,16 €
1.226.659,09 €
41.478,40 €

497.740,73 €

497.740,67 €

1.124.437,57 €
456.262,33 €

143.700,00 € 1.724.399,89 € 1.724.399,76 € 1.580.699,90 €

(*) Per a l'exercici 2021 serà necessari disposar de crèdit per vinculació en ambdues aplicacions
pressupostàries
CINQUÈ. La forma de pagament del preu del contracte serà la legalment establerta,
una vegada presentades les corresponents factures, que tindran periodicitat mensual,
i siguin degudament conformades pels departaments corresponents. Així mateix, les
factures hauran de seguir les indicacions establertes a la clàusula II.6. Forma de
pagament del PCAP.
SISÈ. Formalitzar el present contracte en document administratiu, que serà signat
amb certificat digital reconegut, en un termini no superior a 5 dies a partir que hagin
transcorregut 15 dies hàbils a comptar de l’enviament de la notificació de l’acord
d’adjudicació a l’empresa licitadora i publicat en el perfil del contractant, al qual
s’annexarà el plec de clàusules i el plec de condicions com a part integrant, i es
publicarà en un termini no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en
el perfil de contractant, sempre i quan hagi estat publicat prèviament al DOUE, on
s’haurà enviat l’anunci en el termini màxim de 10 dies a comptar de la formalització,
de conformitat amb l’article 154 de la LCSP.
SETÈ. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària, així com l’informe de
valoració i adjudicació, i publicar-lo en el perfil del contractant de l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat, i en el Diari Oficial de la Unió Europea.”
“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 i Meritxell Garcia de Llanza (ERC), Mónica Estrader Rodríguez,
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), Elías Soleño Pasarín (Cs) i José Antonio Andrés Palacios (GiU)
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,

Marta Puig Puig

Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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