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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el 15 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 8 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.

SECRETARIA

2. Aprovació sol·licitud subvenció PAMUS 2020

El Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona el 17 de desembre de 2019 
va aprovar el Pla d’Inversions Metropolità de l’AMB 2020-2023, en el que s’inclou el 
Programa d’actuacions de millora urbana i social (PAMUS).

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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L’Ajuntament de Corbera de Llobregat té una assignació anual de 314.266,40 € a 
partides pressupostàries directament referides al manteniment dels equipaments i 
serveis  comptabilitzats com a despeses corrents.

Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea de Finances proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER. Sol·licitar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona que inclogui en el Programa 
d’Actuacions Municipals de Millora Urbana, anualitat 2020, les despeses corrents que 
es relacionen a continuació, per un import total de //314.266,40 //€ :

Pro. Eco. Descripció
Import a sol·licitar 
PAMMU 2020

323 22700 NETEJA CENTRES ESCOLARS 82.911,15
163 22700 NETEJA VIES PÚBLIQUES 231.355,25
  TOTAL 314.266,40

Subv. PAMMU 2020 destinada a 
despesa corrent 314.266,40

SEGON. Notificar l’acord a l’AMB.
  
 
ESPORTS

3. Modificació puntual convocatòria subvencions en règim de concurrència 
competitiva a l'àmbit de l'esport.

La Junta de Govern Local en sessió de data 16 de març de 2020 va aprovar les Bases 
reguladores per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, 
destinades a finançar activitats a l’àmbit esportiu i a l’àmbit educatiu.

En data 21 d’abril de 2020 s'ha publicat al BOPB l'anunci d'aprovació de les bases 
reguladores i el còmput del termini de 20 dies d'informació pública va quedar en 
suspens, de conformitat amb la disposició addicional tercera del RD 463/2020. 

Com sigui que l’1 de juny de 2020 s'ha aixecat la suspensió de terminis administratius 
dictada per l'estat d'alarma, el període per a la presentació d'al·legacions finalitzarà el 
dia 29 de juny de 2020.

Posteriorment a aquesta data s’haurà de publicar la convocatòria, a partir de la qual 
es va aprovar un termini de quinze dies hàbils per a la presentació de les sol·licituds 
de subvenció.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Tenint en compte que s’han mantingut reunions amb les entitats esportives i se’ls ha 
facilitat la informació necessària per a la preparació de la documentació i que disposen 
del mes de juny per resoldre dubtes amb els tècnics de l’àrea, s’ha considerat que es 
podria reduir el termini de presentació de les sol·licituds a deu dies hàbils, als efectes 
d’agilitar els tràmits en la resolució de l’expedient.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea d’Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents 

ACORDS

ÚNIC. Modificar l’apartat 6 de la Convocatòria per a la concessió de subvencions, en 
règim de concurrència competitiva, per part de l’Àrea d’Esports per a activitats 
realitzades durant l’any 2019 en el sentit de fixar el termini de presentació de 
sol·licituds en deu dies a comptar des del següent al de la publicació de la convocatòria 
en el BOPB.

CONTRACTACIÓ

4. Adjudicació contracte de serveis per a la realització d’un estudi que 
conclogui amb la Relació de Llocs de Treball (RLT).

En data 22 de maig de 2019 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de 
l’expedient de licitació per a la contractació de serveis per a la realització d’un estudi 
que conclogui amb la Relació de Llocs de Treball (RLT), consistent en l’anàlisi, definició 
i disseny de les fitxes descriptives dels llocs de treball, la seva valoració, que ha de 
donar resposta a les noves necessitats organitzatives i a l’adequació de l’estructura 
retributiva i de Recursos Humans que s’estableixen en les normes reguladores de la 
funció pública, i es va convocar la licitació pel procediment obert amb presentació 
d’ofertes mitjançant Sobre Digital, amb un import màxim de 16.528,93€, 21% d’IVA 
exclòs, per a la totalitat de la durada del contracte, amb data d’inici prevista d’1 d’agost 
de 2019.

La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant el 31 de maig 
de 2019, amb un període de quinze (15) dies naturals per a presentar ofertes a 
comptar de l’endemà de la publicació en el perfil del contractant, essent l’últim dia el 
17 de juny de 2019 a les 23.59 hores. 

Dins el període de presentació sis (6) empreses han presentat proposicions, Consultors 
de Gestió Pública SL amb CIF B81823809 i registre d’entrada 2019/6212 de 12 de 
juny, Tea Cegos SA amb CIF A28056604 i registre d’entrada 2019/6401 de 17 de juny, 
D'Aleph iniciativas y organización SA amb CIF A63141170 i registre d’entrada 
2019/6427 de 17 de juny, Rodriguez Viñals SL amb CIF B07207160 i registre d’entrada 
2019/6431 de 17 de juny, Auren Consultores SP SLP amb CIF B87352340 i registre 
d’entrada 2019/6433 de 17 de juny, i Nuevos Tiempos Consultores amb CIF 
B47742143 i registre d’entrada 2019/6434 de 17 de juny.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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En dates 20 de juny i 18 i 30 de juliol de 2019 es va reunir la Mesa de Contractació a 
l’objecte de procedir a l’obertura dels sobres A i B i C de les ofertes presentades, i 
d’analitzar-les i valorar-les, essent exclosa la presentada per l’empresa Nuevos 
tiempos consultores amb CIF B47742143 per no haver justificat en termini la baixa 
anormal en la que es trobava la seva oferta.

De la valoració efectuada per la Mesa de Contractació en data 30 de juliol de 2019 
amb el resultat que consta en l’acta emesa, que s’incorpora a l’expedient i es publicarà 
en el perfil del contractant, se’n desprèn que l’oferta amb la millor relació qualitat-preu 
és la presentada per l’empresa licitadora Auren Consultores SP SLP amb CIF 
B87352340, en haver obtingut una puntuació total de 74,31 punts, amb un import per 
a l’execució de l’objecte del contracte de 14.380,00€, tenint acreditada la capacitat 
d’obrar i solvència econòmica i tècnica requerides, i es proposa per a l’adjudicació del 
contracte.

Per Decret d’Alcaldia núm. 2019/1605, de 31 de juliol, es va resoldre requerir 
l’empresa Auren Consultores SP SLP amb CIF B87352340, com a empresa licitadora 
que havia resultat amb l’oferta millor quant a relació qualitat-preu de les presentades 
al procediment obert incoat per l’Ajuntament de Corbera de Llobregat per a la 
contractació del servei per a la realització d’un estudi que conclogui amb la Relació de 
Llocs de Treball (RLT), per a què presentés dins el termini màxim de 10 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 719,00€, corresponents al 5% de l’import 
del contracte, en concepte de fiança definitiva.

El Decret 2019/1605 no es va arribar a notificar a l’empresa licitadora amb la millor 
oferta perquè una empresa interessada en la licitació, que no va arribar a presentar 
oferta ni en Sobre Digital ni en cap altre format, Law and Corporate, SL amb CIF 
B83603969, va interposar recurs especial en matèria de contractació davant el 
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP), per no haver estat acceptada 
la seva oferta, sol·licitant la imposició de mesures cautelars i la suspensió del 
procediment d’adjudicació.

El TCCSP va inadmetre el recurs interposat per l’empresa Law and Corporate, SL amb 
CIF B83603969, per improcedent en el tipus de contractació que s’estava licitant, 
instant a l’empresa que presentés els altres recursos que sí procedien, sense que ho 
arribés a fer.

En conseqüència, es va continuar amb la tramitació de l’expedient i per Decret 
d’Alcaldia núm. 2020/458, d’11 de març, notificat en data 13 de març, es va requerir 
l’empresa Auren Consultores SP, SLP amb CIF B87352340, com a empresa licitadora 
que havia resultat amb l’oferta millor quant a relació qualitat-preu, de les presentades 
al procediment obert convocat per l’Ajuntament de Corbera de Llobregat per a la 
contractació de serveis per a la realització d’un estudi que conclogui amb la Relació de 
Llocs de Treball (RLT), consistent en l’anàlisi, definició i disseny de les fitxes 
descriptives dels llocs de treball, la seva valoració, que ha de donar resposta a les 
noves necessitats organitzatives i a l’adequació de l’estructura retributiva i de Recursos 
Humans que s’estableixen en les normes reguladores de la funció pública, per a què 
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presentés dins el termini màxim de 10 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 719,00€, corresponents al 5% de l’import del contracte en concepte de 
fiança definitiva.

Els condicionants requerits en el Decret d’Alcaldia núm. 2020/458, d’11 de març, han 
estat complerts correctament, en temps i forma, en haver estat dipositat en efectiu 
l’import requerit com a constitució de la garantia, en data 17 de març de 2020, essent 
incorporada a l’expedient la corresponent carta de pagament. Tot i això, en haver estat 
dipositada fiança una vegada declarat estat d’alarma amb motiu de la pandèmia del 
Covid19, amb suspensió de tramitació de tots els procediments de contractació, 
l’adjudicació no va poder-se produir fins que no es va aixecar la suspensió decretada 
i, tant per part de l’empresa proposada com adjudicatària com per part de la 
responsable municipal del contracte, atès que ens trobem en fase de desconfinament, 
han confirmat en data 26 de maig i mitjançant correu electrònic que s’incorpora a 
l’expedient, que l’execució del contracte es pot realitzar en els termes que consten en 
els plecs reguladors d’aquest contracte. 

Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea de Recursos Humans proposa a la Junta de 
Govern Local, com a òrgan de contractació, l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER. Adjudicar el contracte de serveis per a la realització d’un estudi que 
conclogui amb la Relació de Llocs de Treball (RLT), consistent en l’anàlisi, definició i 
disseny de les fitxes descriptives dels llocs de treball, la seva valoració, que ha de 
donar resposta a les noves necessitats organitzatives i a l’adequació de l’estructura 
retributiva i de Recursos Humans que s’estableixen en les normes reguladores de la 
funció pública, a l’empresa Auren Consultores SP, SLP amb CIF B87352340, per import 
màxim de 14.380,00€, 21% d’IVA exclòs, per a la durada màxima del contracte 
prevista en els plecs en 8 mesos, amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions 
Tècniques, i les propostes tècniques i econòmiques incloses a la seva proposició, que 
inclouen una millora de 5 sessions formatives.

La data d’inici del contracte s’estableix a 15 de juny de 2020.

SEGON. 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.

TERCER. Anul·lar l’autorització de la despesa per import de 2.600,20€ amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 05.920.22706 del pressupost municipal vigent, aprovada en 
el resolent tercer de l’acord d’incoació d’aquest expedient.

QUART. Disposar la despesa de caràcter plurianual que inclou l’IVA, per import total 
de 17.399,80 €, que es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 
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02.920.22706 de l’estat de despeses del vigent pressupost municipal, subordinat al 
crèdit que es consigni en el pressupost de l’any 2021, atenent el següent desglòs:

 Exercici 2020: 5.219,94€ corresponents al 30% del preu d’adjudicació, un cop 
lliurat formalment l’estudi organitzatiu.

 Exercici 2021: 12.179,86€ corresponents al 70% del preu d’adjudicació, un cop 
efectuada la recepció definitiva amb informe favorable de la responsable del 
contracte.

CINQUÈ. 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 
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques com a part 
integrant, i es publicarà en un termini no superior a quinze dies després del seu 
perfeccionament en el perfil de contractant.
   

COMERÇ I TURISME

URGÈNCIA I - Aprovació Bases subvencions per a persones treballadores 
autònomes i a microempreses de Corbera de Llobregat afectats pel cessament 
de l’activitat o la davallada de l’activitat econòmica durant la crisi sanitària 
provocada pel COVID-19.

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 aquesta regidoria proposa l’aprovació d’unes 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 afectats pel cessament de l’activitat o la davallada de 
l’activitat econòmica durant aquesta crisi sanitària.

D’acord amb l’article 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s’ha acordat d’ofici, per raons 
d’interès públic, l’aplicació de la tramitació d’urgència a aquest procediment, el què 
significa la reducció a la meitat dels terminis, excepte els relatius a la presentació de 
sol·licituds i recursos.  

Les raons d’interès públic que aconsellen la tramitació d’urgència obeeixen a la 
necessitat de pal·liar de manera ràpida i urgent l’afectació negativa en l’activitat 
econòmica de les beneficiàries derivada de la crisi sanitària i de les conseqüències del 
cessament de l’activitat obligada per l’article 10 del RD 463/2020, en el que es va 
declarar l’estat d’alarma per situació d’emergència sanitària provocada pel coronavirus 
COVID-19.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Amb la finalitat de dotar aquest programa de subvencions dels recursos econòmics 
necessaris, s’ha aprovat inicialment pel ple de l’ajuntament l’expedient de modificació 
de crèdit 10/2020.

Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea de Comerç i Turisme proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER. APROVAR inicialment les Bases de la convocatòria de subvencions 
destinades  a aquelles persones físiques que trobant-se empadronades a Corbera de 
Llobregat, desenvolupin la seva activitat econòmica com a treballadors i treballadores 
autònomes i tinguin reconeguda la prestació econòmica extraordinària per cessament 
de l’activitat de suport al col·lectiu de persones autònomes afectades greument en la 
seva activitat i ingressos per la situació d’emergència sanitària derivada del COVID-
19.

SEGON. DECLARAR d’interès públic la tramitació d’aquest expedient als efectes de 
procedir a la seva tramitació prioritària i preferent per subvencionar-se situacions 
derivades de l’estat d’alarma i resultar necessari per a la protecció del col·lectiu de 
treballadors i treballadores autònomes i de les microempreses de Corbera de 
Llobregat,  i aplicar, per aquestes raons d’interès públic, la tramitació d’urgència al 
procediment da aquesta línia de subvencions, 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. 
 
TERCER. ORDENAR la publicació de les esmentades Bases al Butlletí Oficial de la 
Província i en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, així com la inserció d’una referència 
d’aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Portal web de 
l’Ajuntament. 
 
QUART. SOTMETRE les Bases a informació pública per un termini de 10 dies hàbils a 
partir de la seva publicació del Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb els 
articles 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, 83 i 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 52 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques 
de Catalunya. 
 
CINQUÈ. APROVAR definitivament aquestes Bases sempre i quan no s’hagin presentat 
al·legacions durant el període d’informació pública que facin necessària la seva 
modificació. 
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URGÈNCIA II- Aprovació Bases subvencions per afavorir l’activitat econòmica 
i fer front a les inversions en instal·lacions i serveis de mesures preventives 
Covid-19.

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 aquesta regidoria proposa l’aprovació d’unes 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.

D’acord amb l’article 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s’ha acordat d’ofici, per raons 
d’interès públic, l’aplicació de la tramitació d’urgència a aquest procediment, el què 
significa la reducció a la meitat dels terminis, excepte els relatius a la presentació de 
sol·licituds i recursos.  

Les raons d’interès públic que aconsellen la tramitació d’urgència obeeixen a la 
necessitat de contribuir en la transformació, adaptació i millora de la competitivitat del 
teixit comercial i empresarial amb la finalitat d’impulsar i reactivar l’activitat econòmica 
donant resposta als nous comportaments i hàbits de consum.

Amb la finalitat de dotar aquest programa de subvencions dels recursos econòmics 
necessaris, s’ha aprovat inicialment pel ple de l’ajuntament l’expedient de modificació 
de crèdit 10/2020.

Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea de Comerç i Turisme proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER. APROVAR inicialment les Bases de la convocatòria de subvencions per 
actuacions que impliquin la implantació de mesures preventives Covid19 i el trasllat 
de l'activitat presencial del col·lectiu de treballadors i treballadores autònomes i de les 
microempreses de Corbera de Llobregat cap al món digital.

SEGON. DECLARAR d’interès públic la tramitació d’aquest expedient als efectes de 
procedir a la seva tramitació prioritària i preferent per subvencionar-se situacions 
derivades de l’estat d’alarma i resultar necessari per a la protecció del col·lectiu de 
treballadors i treballadores autònomes i de les microempreses de Corbera de 
Llobregat,  i aplicar, per aquestes raons d’interès públic, la tramitació d’urgència al 
procediment da aquesta línia de subvencions, d’acord amb l’article 33 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
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Públiques, reduint a la meitat els terminis no suspesos, excepte els relatius a la 
presentació de sol·licituds i recursos. 
 
TERCER. ORDENAR la publicació de les esmentades Bases al Butlletí Oficial de la 
Província i en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, així com la inserció d’una referència 
d’aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Portal web de 
l’Ajuntament. 
 
QUART. SOTMETRE les Bases a informació pública per un termini de 10 dies hàbils a 
partir de la seva publicació del Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb els 
articles 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, 83 i 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 52 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques 
de Catalunya. 
 
CINQUÈ. APROVAR definitivament aquestes Bases sempre i quan no s’hagin presentat 
al·legacions durant el període d’informació pública que facin necessària la seva 
modificació. 
 

5. 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 10:40 
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària acctal., certifico.”

Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital.

La secretària acctal., Marta Puig Puig       

 Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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