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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 22 de juny de 2020 va 
aprovar l’acta de la sessió anterior el contingut de la qual, prèvia dissociació de les 
dades de caràcter personal, és el següent:

“ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA 
PER LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 15 DE JUNY DE 2020.

A les 09:30 hores, es reuneix LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, en primera convocatòria, 
per a dur a terme la sessió ordinària i tractar els assumptes de l'ordre del dia.

Atenent les circumstàncies d’alerta sanitària per la situació de pandèmia del Covid-19, 
s’ha acordat la celebració de la sessió ordinària mitjançant videoconferència. Ha 
quedat acreditada la identitat dels membres, i la intercomunicació entre ells en temps 
real i la disponibilitat dels medis durant la sessió.

Sota la Presidència de l’alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera, i assistits per la 
secretària acctal., Marta Puig Puig hi assisteixen els membres següents:

- Jordi Anducas i Planas, primer tinent d’alcaldessa
- Albert Cañellas i Pagés, segon tinent d’alcaldessa
- Víctor González i Julián, tercer tinent d’alcaldessa
- Cristina Blasquiz i López, quarta tinenta d’alcaldessa

També hi assisteixen com a convidats, amb veu però sense vot, els regidors/res 
següents:

-    Mercè Rocas i Rubio, regidora
- Arturo Martínez i Laporta, regidor
- Xavier Miquel i Pons, regidor
- Mònica Estrader i Rodríguez, regidora
- Meritxell García de Llanza, regidora

La presidenta obre la sessió i es tracten els assumptes següents que resulten aprovats 
per unanimitat:

1.Aprovació acta sessió anterior.

S'aprova, sense esmenes, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior i les correccions 
de les esmenes puntuals a la capçalera de les actes dels dies 20 i 27 d’abril i 11 i 25 
de maig del 2020.

CONTRACTACIÓ

2. Incoació del contracte de servei de senyalització viària vertical i horitzontal 
al municipi.
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És una de les obligacions de l’Ajuntament mantenir en perfectes condicions la 
senyalització viària dels carrers del municipi, ja sigui vertical o horitzontal, per garantir 
la seguretat de tots els vehicles i vianants que hi circulen.

Atès que l’Ajuntament no disposa dels mitjans personals i materials per portar a terme 
aquest servei, des de l’Àrea de Seguretat Ciutadana es proposa la licitació d’aquest 
servei per a ser executat per part d’una empresa especialitzada.
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, la Regidoria de l’Àrea de Seguretat Ciutadana, proposa a la Junta de 
Govern local, com a òrgan de contractació, l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació mixt de subministrament i serveis pel 
manteniment i reposició de la senyalització viària vertical i horitzontal a tot el municipi, 
mitjançant el procediment obert simplificat, i aprovar el Plec de clàusules 
administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques que, juntament amb el 
Plec de clàusules administratives generals aprovat per l’Ajuntament, regularan aquesta 
contractació. L’import de licitació total s’estableix en un màxim de 82.644,62€, 21% 
d’IVA exclòs, per a la totalitat de la durada del contracte, amb aplicació dels preus 
unitaris especificats als annexos 1- Relació d'Elements de Senyalització Vertical i 2- 
Relació d'Elements de Marques Viàries - Senyalització Horitzontal del Plec de 
prescripcions tècniques, pels treballs efectivament executats. 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 durada del contracte serà des de la data establerta en l’acord d’adjudicació fins al 
31 de desembre de 2021, i no es preveuen pròrrogues.

SEGON. Convocar el procediment obert simplificat 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 total màxim del 
contracte de 100.000,00€ (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries 20.133.21000 i 20.133.61901, projecte 2020/2/AJUNT/15 
del pressupost municipal vigent, i subordinat al crèdit que es consigni en el pressupost 
de l’any 2021, atenent el següent desglossament:

 Exercici 2020: 20.133.21000 ........... 10.000,00€
  20.133.61901 ........... 40.000,00€ 

 Exercici 2021: 20.133.21000 ........... 10.000,00€
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  20.133.61901 ........... 40.000,00€ 

QUART. Facultar l’Alcaldessa per a aprovar els actes de tràmit que esdevinguin 
d’aquesta licitació.

CONTRACTACIÓ

3. Adjudicació contracte obres de pavimentació de calçades i d’ampliacions i 
millores de voreres en diferents carrers.

En data 23 de desembre de 2019 la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient i la 
incoació de la licitació per a la contractació de les obres de pavimentació de calçades i 
d’ampliacions i millores de voreres en diferents carrers dins el terme municipal de 
Corbera de Llobregat, i es va convocar el procediment obert simplificat amb 
presentació d’ofertes mitjançant Sobre Digital, amb un import màxim de contracte de 
401.896,99€, 21% d’IVA exclòs, i un termini d’execució màxim de 9 mesos, en els 
termes i condicions establertes en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i 
documents tècnics aprovats.

La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació 
en data 10 de gener de 2020, amb un període de vint (20) dies naturals per a presentar 
ofertes, essent l’últim dia el 30 de gener de 2020 a les 23.59 hores. 

Dins el període de presentació dinou (19) empreses han presentat proposicions, Obras 
y servicios Intersat, SL amb CIF B67293050 i registre d’entrada 2020/928 de data 28 
de gener, Bigas Grup, SL amb CIF B61826392  i registre d’entrada 2020/932 de data 
28 de gener, Iarsa obres i promocions, SL amb CIF B63591077 i registre d’entrada 
2020/1008 de data 29 de gener, Artífex Infraestructuras, SL amb CIF B65675365  i 
registre d’entrada 2020/1010 de data 29 de gener, Asfalts i Equips de Vialitat, SL amb 
CIF B67195453 i registre d’entrada 2020/1011 de data 29 de gener, Obres i Serveis 
Roig, SA amb CIF A08743098  i registre d’entrada 2020/1020 de data 30 de gener, 
Asfaltos Barcino, SL amb CIF B66533456  i registre d’entrada 2020/1021 de data 30 
de gener, Estayc, SL amb CIF B65534075  i registre d’entrada 2020/1022 de data 30 
de gener, Catalana d'inversió i construcció Tres, SL amb CIF B59096107  i registre 
d’entrada 2020/1026 de data 30 de gener, Tecnologia de firmes, SA  amb CIF 
A85058618  i registre d’entrada 2020/1027 de data 30 de gener, Obres i construccions 
Corbera, SL amb CIF B65560302 i registre d’entrada 2020/1035 de data 30 de gener, 
Infraestructures, serveis i obres del Vallés, SL amb CIF  B64965759  i registre 
d’entrada 2020/1037 de data 30 de gener, Catalana d'obres del Penedès, SA  amb CIF 
A67503631 i registre d’entrada 2020/1040 de data 30 de gener, Asfaltos y 
construcciones Elsan, SA amb CIF A81940371  i registre d’entrada 2020/1043 de 30 
de gener,  Excavaciones y rocallas Catalunya, SL amb CIF B65535833 i registre 
d’entrada 2020/1051 de data 30 de gener,  Aglomerados Los Serranos, SA amb CIF 
A03443801 i registre d’entrada 2020/1054 de data 31 de gener, Eiffage 
infraestructuras, SAU amb CIF A41441122 i registre d’entrada 2020/1055 de data 30 
de gener, Serrano Aznar obras públicas, SL amb CIF B03807185 amb registre 
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d’entrada 2020/1056 de data 30 de gener i  Asfaltos Augusta, SL amb CIF B64455835 
i registre d’entrada 2020/1030 de 30 de gener.

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, així 
com de l’acta d’obertura de sobres també publicada, se’n desprèn que les empreses 
licitadores Asfalts i Equips de Vialitat, SL amb CIF B67195453, Estayc, SL amb CIF 
B65534075, Catalana d'obres del Penedès, SA  amb CIF A67503631 i Excavaciones y 
rocallas Catalunya, SL amb CIF B65535833 van resultar excloses de la licitació, i que 
de la resta de propostes acceptades, es proposa com adjudicatària del contracte 
l’empresa Asfaltos Augusta, SL amb CIF B64455835, en haver obtingut la màxima 
puntuació amb 100 punts per haver ofert un import de 273.900,00€, 21% d’IVA 
exclòs, que no sobrepassa l’import de licitació i que, tot i haver incorregut en baixa 
anormal ha estat suficientment acreditada i justificada, i tenir justificades la seva 
capacitat d’obrar i contractar amb l’Administració així com la solvència tècnica i 
econòmica.

Per Decret d’Alcaldia núm. 2020/611, de 7 d’abril, notificat en data 13 de maig una 
vegada aixecada la suspensió de tramitació de licitacions amb motiu del Covid19, es 
va resoldre requerir l’empresa Asfaltos Augusta, SL amb CIF B64455835, com a 
empresa licitadora que havia resultat amb l’oferta més avantatjosa quant a relació 
qualitat-preu de les presentades al procediment obert simplificat convocat per 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat per a la contractació de les obres de 
pavimentació de calçades i d’ampliacions i millores de voreres en diferents carrers dins 
el terme municipal de Corbera de Llobregat, per a què presentés dins el termini màxim 
de 7 dies hàbils a comptar de l’enviament de la notificació del requeriment, l’acreditació 
d’haver dipositat a disposició de l’Ajuntament la quantitat de //27.390,00.-// €, 
corresponents al 10% de l’import del contracte, per ser una oferta en baixa anormal, 
en concepte de fiança definitiva.

Els condicionants requerits en el Decret d’Alcaldia núm. 2020/611, de 7 d’abril, han 
estat complerts correctament, en temps i forma, en haver estat presentada sol·licitud 
de retenció del preu del contracte com a constitució de la garantia, en data 18 de maig 
de 2020, mitjançant instància 2020/4528, que s’incorpora a l’expedient. 

Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea de Via Pública, proposa a la Junta de Govern 
local, com a òrgan de contractació, l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER. Adjudicar el contracte per a l’execució de les obres de pavimentació de 
calçades i d’ampliacions i millores de voreres en diferents carrers dins el terme 
municipal de Corbera de Llobregat, a l’empresa Asfaltos Augusta, SL amb CIF 
B64455835, per import total màxim de 273.900,00€, 21% d’IVA exclòs, amb subjecció 
al Plec de Clàusules Administratives Particulars, els vuit documents tècnics aprovats 
que formen part de l’expedient, el Plec de Clàusules Administratives Generals, i les 
propostes tècniques i econòmiques incloses a la seva proposició.
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SEGON. El termini d’execució s’iniciarà a comptar de la signatura de l’acta d’inici 
d’obres, una vegada aprovat per l’Ajuntament el Pla de seguretat i salut que haurà de 
ser presentat per l’empresa adjudicatària en el termini màxim de cinc dies naturals a 
comptar de l’enviament de la notificació d’adjudicació. 

TERCER. Requerir l’empresa adjudicatària Asfaltos Augusta, SL amb CIF B64455835 
per a què presenti mitjançant registre electrònic de l’Ajuntament, en el termini 
inajornable de cinc dies naturals a comptar de l’enviament de la notificació del present 
acord, el preceptiu Pla de Seguretat i Salut.

QUART. L’empresa adjudicatària ha declarat que realitzarà subcontractació i, en 
aquest sentit, haurà de presentar abans de la signatura de l’acta d’inici de les obres, 
el DEUC de l’empresa que vulgui subcontractar, que haurà d’acreditar la capacitat 
d’obrar i solvència econòmica i tècnica requerides.

Atès que ha declarat la intenció de subcontractar part de l’execució de les obres, 
procedeix requerir-la perquè presenti, en el termini màxim de cinc dies naturals a 
comptar de l’enviament de la notificació del present acord, les dades i titulació de la 
persona que contractaran al seu càrrec com a coordinador de seguretat i salut en fase 
d’execució, i que haurà d’informar el Pla de Seguretat i Salut, per tal que l’Ajuntament 
en faci la designació preceptiva.

CINQUÈ. 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.

SISÈ.  Anul·lar l’autorització de la despesa per import de 16.299,43€ amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 11.1532.61918 (projecte 2019/2/AJUNT/36) del pressupost 
municipal vigent, aprovada en el resolent quart de l’acord d’incoació d’aquest 
expedient.

SETÈ. Disposar la despesa per import total màxim del contracte de 331.419,00 euros 
(IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
11.1532.61915 (projecte 2019/4/AJUNT/2) i 11.1532.61918 (projectes 
2018/2/AJUNT/14 i 2019/2/AJUNT/36) del pressupost municipal vigent, amb el 
següent desglossament:           

 Aplicació 11.1532.61915 ................. 291.648,72€
 Aplicació 11.1532.61918 ................39.770,28€, desglossat en els projectes 

següents:

o Projecte 2018/2/AJUNT/14 ......... 22.384,64€
o Projecte 2019/2/AJUNT/36 ......... 17.385,64€

VUITÈ. Formalitzar el present contracte en document administratiu, que serà signat 
amb certificat digital reconegut, en un termini no superior a 5 dies a partir de 
l’enviament de la notificació de l’acord d’adjudicació, al qual s’annexarà el plec de 
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clàusules com a part integrant, i es publicarà en un termini no superior a quinze dies 
després del seu perfeccionament en el perfil de contractant.

CONTRACTACIÓ

4. Adjudicació contracte obres renovació clavegueram Font de la Rovira.

En data 23 de desembre de 2019 la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient i 
incoació de la licitació per a la contractació de les obres necessàries per a la renovació 
de la xarxa de clavegueram de pluvials i residuals (trams 1554 a 1557) situats a 
l’entrada de l’aparcament de la Font de la Rovira, segons projecte executiu redactat 
en data 19 de desembre de 2019, aprovat inicialment i en fase d’exposició pública, i 
es va convocar el procediment obert simplificat abreujat amb presentació d’ofertes 
mitjançant Sobre Digital, amb un import màxim de contracte de 53.644,94€, 21% 
d’IVA exclòs, i un termini d’execució màxim de 3 setmanes. L’adjudicació del contracte 
es va condicionar a l’aprovació definitiva del projecte.

La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació 
en data 10 de gener de 2020, amb un període de deu (10) dies hàbils per a presentar 
ofertes, essent l’últim dia el 27 de gener de 2020 a les 23.59 hores. 

Dins el període de presentació quinze (15) empreses han presentat proposicions, 
Sanifutur, SA amb CIF A58635863 i registre d’entrada 2020/677 de 21 de gener, Civil 
Stone, SL amb CIF B65349623 i registre d’entrada 2020/685 de 21 de gener, Estayc, 
SL amb CIF B65534075 i registre d’entrada 2020/784 de 23 de gener, Catalana 
d'inversió i construcció Tres, SL amb CIF B59096107 i registre d’entrada 2020/803 de 
23 de gener, Rigel Over, SL amb CIF B64460728 i registre d’entrada 2020/840 de 24 
de gener, Catalana d'infraestructures i serveis associats, SL amb CIF B66709601 i 
registre d’entrada 2020/855 de 24 de gener, Asvial, obres i serveis, SL amb CIF 
B67487645 i registre d’entrada 2020/863 de 24 de gener, Obras y servicios Intersat, 
SL amb CIF B67293050 i registre d’entrada 2020/869 de 26 de gener, Excavaciones y 
rocallas Catalunya, SL amb CIF B65535833 i registre d’entrada 2020/884 de 27 de 
gener, Obres i construccions Corbera, SL amb CIF B65560302 i registre d’entrada 
2020/892 de 27 de gener, Infraestructures, serveis i obres del Vallés, SL amb CIF 
B64965759 i registre d’entrada 2020/900 de 27 de gener, Iarsa obres i promocions, 
SL amb CIF  B63591077 i registre d’entrada 2020/903 de 27 de gener, Sanitec obres, 
SL amb CIF B67272534 i registre d’entrada 2020/907 de 27 de gener, Sorea, sociedad 
regional de abastecimiento de agua, SAU amb CIF A08146367 i registre d’entrada 
2020/916 de 27 de gener  i Obres i serveis Roig, SA amb CIF A08743098 i registre 
d’entrada 2020/917 de 27 de gener.

De la valoració efectuada per la Mesa de Contractació amb el resultat que consta en 
l’acta emesa, incorporada a l’expedient i publicada en el perfil del contractant en data 
6 de març de 2020, se’n desprèn que totes les ofertes presentades van ser acceptades, 
i es va proposar l’adjudicació del contracte a l’empresa licitadora Obres i construccions 
Corbera, SL amb CIF B65560302, en haver obtingut la màxima puntuació amb 100 
punts en oferir 38.999,88€, 21% d’IVA exclòs, no sobrepassar l’import ofert el de 
licitació, i comprovada la seva solvència en trobar-se inscrit en el RELI, tot advertint a 
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l’empresa que el contracte no podria iniciar-se fins que estigués aprovat definitivament 
el projecte d’obres, aprovat inicialment i en fase d’exposició pública, i pendent 
d’informe favorable de la Diputació de Barcelona, així com que una vegada adjudicat 
no es podria iniciar fins que estigués aprovat el preceptiu pla de seguretat i salut a 
presentar a l’ajuntament, moment en què es podrà signar l’acta de comprovació del 
replanteig que fixarà l’inici del termini d’execució. 

La Diputació de Barcelona ha presentat a l’Ajuntament informe favorable respecte del 
projecte d’obres, amb condicionants específics que es notificaran a l’empresa 
adjudicatària en l’aprovació definitiva del projecte, i que seran acceptats per l’empresa 
adjudicatària en el moment de l’acceptació de l’acord d’adjudicació.
 
Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea de Serveis Públics, proposa a la Junta de 
Govern local, com a òrgan de contractació, l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER. Adjudicar el contracte per a l’execució de les obres necessàries per a la 
renovació de la xarxa de clavegueram de pluvials i residuals (trams 1554 a 1557) 
situats a l’entrada de l’aparcament de la Font de la Rovira, segons document tècnic de 
19 de desembre de 2019 i aprovat definitivament el 18 de maig de 2020, a l’empresa 
Obres i construccions Corbera, SL amb CIF B65560302, per import total màxim de 
38.999,88€, 21% d’IVA exclòs, amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, el projecte d’obres aprovat, el Plec de Clàusules Administratives Generals, 
i les propostes tècniques i econòmiques incloses a la seva proposició.

SEGON. El termini d’execució de màxim 3 setmanes s’iniciarà a comptar de la 
signatura de l’acta de comprovació del replanteig, una vegada aprovat per 
l’Ajuntament el Pla de seguretat i salut que haurà de ser presentat per l’empresa 
adjudicatària en el termini màxim de cinc dies naturals a comptar de l’enviament de 
la notificació d’adjudicació. 

TERCER. Requerir l’empresa adjudicatària Obres i construccions Corbera, SL amb CIF 
B65560302 per a què presenti mitjançant registre electrònic de l’Ajuntament, en el 
termini inajornable de cinc dies naturals a comptar de l’enviament de la notificació del 
present acord, el preceptiu Pla de Seguretat i Salut.

QUART. L’empresa adjudicatària ha declarat que no realitzarà subcontractació i, en 
aquest sentit, no procedeix requerir-la perquè presenti les dades del coordinador en 
matèria de seguretat i salut en fase d’execució. En cas que manifesti realitzar 
subcontractació, haurà d’aportar, a més de les dades de les empreses que hauran de 
comptar amb la mateixa solvència que la requerida a l’adjudicatària, les dades i 
titulació de la persona que contractaran al seu càrrec com a coordinador, per tal que 
l’Ajuntament en faci la designació preceptiva.

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 
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licitadors i candidats. La signatura d’acceptació per part del contractista s’acreditarà 
amb la presentació de la mateixa en la seu electrònica de l’Ajuntament. 

SISÈ. Disposar la despesa per import total màxim del contracte de 47.189,85€ (IVA 
inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 13.160.61901 
(projecte 2019/4/AJUNT/5) del pressupost municipal vigent.

SETÈ. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a totes les empreses 
licitadores, així com l’informe de valoració i adjudicació, i publicar-lo en el perfil del 
contractant de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.

SECRETARIA

5. Acceptació ajuts de la Diputació de Barcelona per actuacions incloses al 
Catàleg de serveis 2020. 

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de maig de 2020, 
ha resolt provisionalment el procediment de concessió d’ajuts econòmics en règim de 
concurrència competitiva del Catàleg de la Xarxa de Govern Locals de l’any 2020, i en 
conseqüència aprovar provisionalment les concessions d’ajuts i les desestimacions de 
les sol·licituds per menor valoració i manca de recursos i per incompliment de requisits.

S’habilita un període que inclou des de l’endemà de la publicació del dictamen en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona fins al 19 de juny de 2020 per tal que els 
ens beneficiaris dels ajuts aprovats provisionalment presentin l’acceptació expressa de 
l’ajut, que pot ser per la totalitat o parcial, i, si escau, sol·licitin el pagament avançat

Per tot l’exposat, l’Alcaldia, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent: 

ACORD

ÚNIC.  Acceptar els ajuts de la Diputació de Barcelona per a les actuacions referides 
a continuació, així com les condicions per a la seva concessió i execució, en el marc 
del règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2020 i la 
resolució o acord de concessió:

Actuació Codi Import 2020 
Import 
2021 Total (€)

Funcionament de l'Escola Municipal de Música 20/Y/285315 5.439,60 0 5.439,60

Projecte Singular de Corbera de Llobregat 20/Y/285168 4.061,03 0 4.061,03

Gestió de la dinamització en un CCU 20/Y/285637 4.000,00 0 4.000,00

Animals de companyia (gossos i gats)  20/Y/289980 1.000,00 0 1.000,00

Finançament del servei de protecció civil 20/Y/287647 1.000,00 0 1.000,00

Cicle passejades per a la gent gran, marxa nórdica 20/Y/286803 1.100,00 0 1.100,00
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Rehabilitació, millores d'accessibilitat i sostenibilitat en els HPO 
(plats dutxa) 20/Y/287946 24.000,00 0 24.000,00

Impuls a les polítiques d'Igualtat i LGTBI 20/Y/287283 6.557,62 0 6.557,62

Atenció psicològica a dones que han patit violència i a llurs fills i 
filles 20/Y/287488 5.549,23 0 5.549,23

Treballs forestals en les parcelꞏles públiques de la urbanització de 
Creu Aregall Júnior 20/Y/286009 0,00 28.622,24 28.622,24

Accions de foment i dinamització comercial 2020 20/Y/285737 8.494,00 0 8.494,00

Programa encaminat a posar en valor la diversitat i el 
reconeixement dels drets civils 20/Y/286907 4.536,00 0 4.536,00

Sanitat Ambiental 20/Y/289007 9.212,80 0 9.212,80

COMERÇ I TURISME

6. Aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions a 
treballadors i treballadores autònomes i microempreses, afectats pel 
cessament de l’activitat per la situació d’emergència sanitària.

El punt 6 es retira de l’ordre del dia a proposta del regidor de l’Àrea de Comerç i 
Turisme, pel fet que s’han d’incorporar unes modificacions en les bases reguladores 
de la concessió de les subvencions.

COMERÇ I TURISME

7. Aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions a 
treballadors i treballadores autònomes i microempreses, que hagin fet 
inversions en les seves instal·lacions. 

Per tal de reactivar l’activitat econòmica i el teixit productiu, l’Ajuntament de Corbera 
de Llobregat vol implementar mesures i accions adreçades especialment al sector del 
comerç i autònoms, que són un dels sectors que més s’han vist afectats per la situació 
d’emergència sanitària derivada del COVID-19.

En aquest sentit el dia 8 de juny de 2020 la Junta de Govern Local ha aprovat les 
Bases de subvencions que tenen per objecte regular la concessió d’ajudes, dins dels 
límits establerts en els pressupostos municipals, a treballadors i treballadores 
autònomes i a microempreses de Corbera de Llobregat que hagin fet inversions en les 
seves instal·lacions, o hagin contractat serveis directament relacionats amb les 
mesures preventives COVID19 per tal d’adequar-se a la nova situació econòmica i 
social del nostre poble, declarant d’interès públic la tramitació de l’expedient i aplicant 
la tramitació d’urgència d’acord amb l’article 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, reduint a la meitat 
els terminis no suspesos, excepte els relatius a la presentació de sol·licituds i recursos. 

Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea de Comerç i Turisme, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents:
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ACORDS
PRIMER. Aprovar la tramitació anticipada de la Convocatòria per a la concessió de 
subvencions per a treballadors i treballadores autònomes i a microempreses del 
municipi, que hagin fet inversions en les seves instal·lacions, o hagin contractat serveis 
directament relacionats amb les mesures preventives COVID19 per tal d’adequar-se a 
la nova situació econòmica i social del nostre poble, condicionada a l'aprovació 
definitiva de la modificació de crèdit 09/2020.

SEGON. Publicar un extracte de la convocatòria en el Butlletí oficial de la província i 
en el tauler electrònic de l’Ajuntament.

TERCER. Supeditar l’obertura del termini de presentació de sol·licituds a l’aprovació 
definitiva de les Bases reguladores i a l’aprovació definitiva de l’expedient de 
modificació de crèdit núm. 9/2020. 

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació de la 
convocatòria en el Tauler d’anuncis de la Corporació (e-tauler) de la web municipal i 
finalitzarà el dia 30 de setembre de 2020.

QUART. Autoritzar la despesa que es destina a aquesta convocatòria per l’import de 
200.000 € a càrrec de l’aplicació pressupostària 26 4314 77000 del  pressupost 
municipal vigent.  

CINQUÉ.  Condicionar l’executivitat dels presents acords a l’aprovació definitiva de 
les Bases de la convocatòria d’aquestes subvencions i de la modificació del pressupost 
de la Corporació municipal per a l’exercici 2020, aprovada pel Ple de l’Ajuntament en 
sessió de data 2 de juny de 2020.

BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN

8. Aprovació concessió subvenció i del conveni regulador amb l’Associació 
CORDIBAIX.

En data 2 d’abril de 2020 la Federació de Persones amb Discapacitat del Baix Llobregat 
(CORDIBAIX) ha presentat una sol·licitud de subvenció per finançar les activitats que 
desenvolupa. Aporta, també, programa suport i assessorament integral 2020, 
pressupost, declaracions responsables i acreditacions d’estar al corrent de les 
obligacions tributàries.

D’altra banda, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, reconeix i valora el treball que 
realitza aquesta entitat en el nostre municipi, per la qual cosa considera convenient 
per a l’interès públic contribuir a la seva prestació mitjançant l’atorgament d’una 
subvenció directa que permeti a la Federació disposar tant de les instal·lacions com 
dels mitjans necessaris per a la realització d’activitats d’acció social, com servei de 
suport i assessorament integral a entitats, fundacions, centres, etc., serveis de suport 
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i assessorament integral a persones amb discapacitat, així com els seus familiars i 
dinamització d’entitats de la comarca (potenciar el teixit associatiu).

A tal efecte, està prevista una consignació nominativa en el Pressupost general 2020 
per a l’atorgament d’una subvenció directa a favor d’aquesta entitat.

D’acord amb la clàusula 10a de l’Ordenança general de subvencions, que estableix que 
la concessió directa normalment es formalitzarà en un conveni, s’ha redactat el 
corresponent conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i CORDIBAIX per tal de 
fomentar la realització de les activitats d’acció social i en regula les condicions.

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 següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a CORDIBAIX 
(NIF G58650961), per import de 620 € destinada a finançar la realització d’activitats 
d’acció social al municipi, durant l’any 2020.

SEGON. Aprovar la minuta del conveni de col·laboració a formalitzar entre 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i CORDIBAIX, per fomentar la realització 
d’activitats d’acció social, segons el text que queda incorporat a l’expedient.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l’entitat CORDIBAIX, amb NIF G  
58650961, per import de 620 € amb càrrec a l’aplicació 30.231.48901  del vigent 
pressupost municipal.

QUART. Facultar l’alcaldessa per a la signatura del conveni.

CINQUÈ. Notificar l’acord adoptat a l’entitat.

BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN

9. Aprovació concessió subvenció i del conveni regulador amb la l’entitat del 
Casal de les Magnòlies.

En data 20 de maig de 2020 l’Associació del Casal de la Gent Gran les Magnòlies ha 
presentat una sol·licitud de subvenció per finançar les activitats que desenvolupa. 
Aporta, també, una memòria de l’entitat, pressupost, declaracions responsables i 
acreditacions d’estar al corrent de les obligacions tributàries.

D’altra banda, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, reconeix i valora l’experiència en 
la gestió i la participació de l’Associació,  per la qual cosa es considera convenient per 
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a l’interès públic contribuir a la seva prestació mitjançant l’atorgament d’una subvenció 
directa que permeti a l’Associació disposar tant de les instal·lacions com dels mitjans 
necessaris per a la realització d’activitats que apleguin la diversitat d’interessos del 
col·lectiu de la gent gran, permeti la creació d’espais relacionals, d’intercanvi, 
solidaritat i ajuda mútua i que potencií tant la programació d’activitats en el sí de 
l’equipament com fora.

A tal efecte, està prevista una consignació nominativa en el Pressupost general 2020 
per a l’atorgament d’una subvenció directa a favor d’aquesta entitat.

D’acord amb la clàusula 10a de l’Ordenança general de subvencions, que estableix que 
la concessió directa normalment es formalitzarà en un conveni, s’ha redactat el 
corresponent conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Associació del Casal de la 
Gent Gran les Magnòlies per tal de fomentar la realització de les activitats d’acció social 
i en regula les condicions.

Correspon a la Junta de Govern Local l’adopció dels acord d’acceptació de subvencions 
per delegació de l’alcaldia (Decret 1250/2019)

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 següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a l’Associació 
del Casal de la Gent Gran les Magnòlies (NIF G61105771), per import de 6.500,00 € 
destinada a finançar la realització d’activitats d’acció social al municipi desenvolupades 
durant l’any 2019.

SEGON. Aprovar la minuta del conveni de col·laboració a formalitzar entre 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i l’Associació del Casal de la Gent Gran les 
Magnòlies, per fomentar la realització d’activitats d’acció social, segons el text que 
queda incorporat a l’expedient.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l’Associació del Casal de la Gent Gran les 
Magnòlies, amb NIF G61105771, per import de 6.500,00 € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 30.337.48902  del vigent pressupost municipal.

QUART. Reconèixer l’obligació del 50% en concepte de bestreta d’acord amb les 
condicions establertes a la clàusula tercera de l’esmentat conveni. 

CINQUÈ. Facultar l’alcaldessa per a la signatura del conveni.

SISÈ. Notificar l’acord adoptat a l’entitat.

ESPORTS
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10. Aprovació concessió subvenció i del conveni regulador amb la Societat 
Atlètica Corbera.

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat considera necessari el foment i la promoció 
d’activitats esportives dins de la societat, per aquesta tasca aquest ajuntament hi 
compta amb el teixit social i esportiu de les entitats esportives municipals, que 
dinamitzen bona part de les activitats esportives que es programen anualment. És per 
això que es contempla en el pressupost general per a l’exercici 2020 l’atorgament 
d’ajuts directes a entitats esportives del municipi, de conformitat amb el que estableix 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS).

L’article 22.2.a de l’esmentada LGS disposa que es podran concedir de forma directa 
les subvencions previstes nominativament en els pressupostos de les entitats locals. 
Aquestes subvencions, d’acord amb l’article 65.1 del RGS, són aquelles en que 
l’objecte, la dotació pressupostària i el beneficiari apareixen determinats de forma 
expressa en l’estat de despeses del pressupost.

Entre les subvencions directes contemplades figura una a favor de l’entitat SOCIETAT 
ATLÈTICA CORBERA, per import de 5.500,00€ (cinc mil cinc-cents euros) que enguany 
ha celebrat la seva vuitena edició de la cursa Cinc Cims. La Societat Atlètica Corbera 
ha celebrat novament dues curses la Cinc Cims de 27 quilòmetres i el Cim de 10 
quilòmetres i ha comptat amb quasi 1.000 participants.

Enguany, aquest esdeveniment va comptar també amb una acció solidària vers als 
infants de Kerewan (Gàmbia), mitjançant la col·laboració amb l’ONG BonDiaMon, en 
la qual es van recaptar donacions de participants, persones voluntàries i públic. El 
destí d’aquestes aportacions és  la rehabilitació d’una escola en aquest poblat de 
l’Àfrica.

A banda de les curses de diumenge, els actes que es realitzen a l’entorn de l’activitat 
central són varis entre ells destaquem, la fira de l’esport ( Cinc Cims Village) i el cicle 
de xerrades relacionades amb l’esport i la solidaritat.

D’acord amb l’article 28.1 de la LGS, els convenis són l’instrument habitual per 
canalitzar les subvencions previstes nominativament en els pressupostos dels ens 
locals. Així mateix, l’article 65.3 del RGS disposa que el conveni té el caràcter de bases 
reguladores de la concessió de la subvenció, i en determina el contingut.

Atesa la voluntat política en el sentit de promoure l’esport i facilitar la realització de 
les activitats i projectes que es presenten per part de les entitats,  que portem a terme 
aquests convenis de col·laboració,  sota la supervisió, la valoració i el criteri jurídic i 
econòmic d’aquest ens.

Atesa la petició realitzada per la Societat Atlètica Corbera mitjançant registre d’entrada 
4329/2020 i 4819/2020.
Vist l’informe tècnic en el que es considera d’interès municipal i pel conjunt de la 
societat de Corbera la realització d’aquesta activitat,  aquest ajuntament recolza la 
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realització de la mateixa, tant pel volum d’esportistes com d’acompanyants i persones 
voluntàries, valorant l’aportació tant esportiva com social.
Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea d’Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents:

     ACORDS

PRIMER. Aprovar la minuta del Conveni regulador entre l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat i la Societat Atlètica Corbera, per l’activitat de cursa de muntanya Cinc Cims 
2020 realitzada el passat mes de gener.

SEGON. Aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a favor de 
l’entitat Societat Atlètica Corbera, amb CIF G60694890, per import de 5.500€ 
destinada a finançar la realització de la cursa Cinc Cims i el Cim del passat gener.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a favor de l’entitat Societat Atlètica Corbera, 
amb CIF G60694890, per import de 5.500€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
34.341.48902 del vigent pressupost municipal.

QUART.  Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a favor de l’entitat Societat 
Atlètica Corbera, amb CIF G60694890, per import de 5.500€ destinada a finançar la 
realització de la cursa Cinc Cims i el Cim del passat gener.

CINQUÈ. Reconèixer l’obligació de la despesa de la subvenció atorgada a favor de de 
l’entitat Societat Atlètica Corbera, amb CIF G60694890, per import de 5.500€, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 34.341.48902 i procedir al seu pagament una 
vegada subscrit el conveni regulador.

SISÈ. Facultar a l’alcaldessa o en qui delegui per a la signatura del conveni.

SETÈ. Notificar aquesta Resolució als interessats als efectes escaients.

No obstant això, la Junta de Govern Local decidirà en definitiva.

11. Precs i preguntes.

Tot seguit es procedeix a deliberar sobre qüestions diverses d’índole i problemàtica de 
caràcter general.

I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 11:30 
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària acctal., certifico.

La secretària acctal., Marta Puig Puig       

Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital
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