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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA PER 
LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 13 D'OCTUBRE DE 2015

A la Sala de Juntes de la Casa Consistorial de Corbera de Llobregat, a les 10 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.

Sota la Presidència de l’alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera, i assistits per la secretària 
general, Maria Abarca Martínez hi assisteixen els membres següents:

- Rosa Boladeras Serraviñals, primera tinenta d’alcaldessa

- Mercè Rocas i Rubió, segona tinenta d’alcaldessa

- Ramon Gabarrón Rubio, tercer tinent d’alcaldessa

- Jordi Anducas i Planas, regidor

Absent i excusada: Carme Benito Gómez, regidora

També hi assisteixen com a convidats, amb veu però sense vot, els regidors/res 
següents: Arturo Martínez i Laporta, Alfredo Prado García, J.A. Andrés Palacios i Manel 
Ripoll i Puertas.

La presidenta obre la sessió i es tracten els assumptes següents:

1.Aprovació acta sessió anterior.

S'aprova, sense esmenes, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

ÀREA DE VIA PÚBLICA i HABITATGE.

2. Aprovació certificació final obres reparació asfalt Av. Mare Déu de Lourdes.

La Junta de Govern Local, de 29 de juny de 2015, va adjudicar a Asfaltos Augusta SL 
amb CIF B-64455835, el contracte de les obres necessàries per a les reparacions 
superficials de l’Av. Mare de Deu de Lourdes, entre els números 2 i 32, de la urbanització 
Les Cases Pairals, per un import total de 56.687,29 € (IVA inclòs).

En data 13 d’agost de 2015, un cop signada l’acta de recepció de les obres en la mateixa 
data, presenten la certificació final que contempla l’obra total executada per import de 
56.687,29 € (IVA inclòs). Cal indicar que l’acta de recepció determina l’inici del termini 
de garantia, i que en data 10 de setembre de 2015 s’ha aprovat la certificació presentada 
a compte per import total de 56.687,29 € (IVA inclòs). 

L’article 166.9 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, que aprova el Reglament de 
la llei de contractes de les administracions públiques, determina que dins el termini de 
dos mesos, comptats a partir de la recepció de l’obra, l’òrgan de contractació haurà 
d’aprovar la certificació final de les obres executades, que serà abonada, en el seu cas, 
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dins el termini de dos mesos a comptar a partir de la seva expedició, a compte de la 
liquidació del contracte. 

Per tot l’exposat, a proposta de la tinència d’alcaldia de l’Àrea de Via Pública i Habitatge, 
la Junta de Govern Local acorda el següent: 

PRIMER. Aprovar la certificació final de les obres necessàries per a les reparacions 
superficials de l’Av. Mare de Deu de Lourdes, entre els números 2 i 32, de la urbanització 
Les Cases Pairals, essent l’import total de les mateixes de 56.687,29 € (IVA inclòs), 
havent estat acreditat en anteriors certificacions l’import de 56.687,29 € (IVA inclòs) i no 
restant pendent d’abonar al contractista cap import per l’execució d’aquestes obres.

SEGON. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària pel seu coneixement i efectes.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL i GENT GRAN

3. Sol·licitud ampliació hores servei SAD per a l'any 2016 i 1r trimestre del 2017 

La Junta de Govern Local en sessió de l’1 de febrer de 2013 va aprovar el Conveni de 
col·laboració per a la gestió mancomunada del servei d’atenció domiciliària (SAD) entre 
el Patronat comarcal de serveis a la persona del Baix Llobregat i diferents municipis de 
menys de 20.000 habitants del Baix Llobregat, corresponent als anys 2013-2017. En 
aquest període plurianual de 4 anys les hores de servei es van estimar en :

MODEL
Hores
1r any

Hores
2n any

Hores
3r any

Hores 
4t any

PRODUCCIÓ MIXTA SAD 800 816 832 849

Per a l’any 2015 la Junta de Govern Local va acordar la subscripció d’una addenda al 
Conveni incrementant les hores en 950 més de les previstes i un import amb IVA estimat 
de 15.873,55 €.

Així les coses i davant el dèficit del servei tal i com està regulat en el Conveni formalitzat, 
el que es proposa fer és un plantejament estratègic del SAD municipal de cara a l’any 
2016-juny 2017, en els mateixos termes que es desglossen a l’informe transcrit emès 
per l’equip tècnic de l’Àrea de Benestar Social i Gent Gran:

“INFORME SOBRE LA SITUACIÓ ACTUAL I ESCENARIS DE FUTUR DEL SAD A CORBERA DE 
LLOBREGAT

El model actual de producció de SAD a Corbera és mixt. Hi ha una part que es realitza amb personal propi (una 
treballadora familiar, a jornada sencera) i la resta es realitza amb empresa externa (CLECE, mitjançant el 
projecte mancomunat amb el Consell Comarcal).

Fins a l’any 2013, que ens sumen al projecte comarcal, el SAD a Corbera era totalment estàtic i amb un dèficit de 
servei alarmant. La cobertura de població era molt baixa (1,5% majors 65 anys, el marc normatiu marca un 
objectiu del 4%), una intensitat de servei mínima (mitjana 4,5 hores/mes per persona usuària, la mitjana a 
Catalunya estava en 10 hores) i una llista d’espera significativa.  Aquests indicadors obligaven a prendre una 
decisió al respecte.

La decisió inicial de mantenir la treballadora familiar pròpia, va ser molt encertada. El valor afegit del seu 
recorregut i coneixement, així com el seu perfil i experiència, és una eina important davant d’intervencions amb 
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Evolució persones beneficiàries i hores SAD 2007 - 2014
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un component social, que requereixen un major aprofundiment. Però també s’ha de fer visible que la dedicació a 
SAD no és exclusiva, dedicant part de la jornada a tallers per a la gent gran i similars. És una evolució normal 
davant d’un lloc de treball amb un alt desgast físic.  Per aquest motiu, la incorporació del SAD externalitzat també 
va suposar una oportunitat per reconduir serveis que es feien amb el personal propi.

Com es pot observar en les gràfiques, la planificació i decisions polítiques respecte a la reorganització del SAD a 
Corbera, van impactar directament en la millora del servei i l’atenció a la ciutadania.

En poc temps s’ha incrementat de manera substancial les persones ateses, amb un increment de 
les intensitats de l’atenció (6,3 hores/mes mitjana persona usuària) i ampliant la cobertura 
d’atenció a la gent més gran de 65 anys (2,7% de cobertura). Al mateix temps s’ha guanya en 
eficiència econòmica, reduïnt el cost hora del servei (tenint en compte les dues variables del model 
mixt: despesa capítol 1 i despesa empresa externa). Encara que fins ara és un servei amb un cost 
molt reduït per a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat. En el 2014 gairebé el 70% del finançament 
va ser extern, i l’any anterior va ser un 88%.

Evidentment si fem només una lectura municipal, la millora del SAD és indiscutible. Però si 
ampliem la perspectiva, veiem que és necessari fer un plantejament més estratègic del servei.

En primer lloc, la mancomunació del SAD en el projecte comarcal ha resultat totalment insuficient 
des del primer moment. La demanda inicial que va plantejar l’Ajuntament de Corbera es va 
desbordar per les necessitats del servei. Fins a arribar a aquest 2015, que ha estat necessari 
plantejar al Consell Comarcal una nova licitació. Aquesta licitació, però ha estat més enfocada a 
soluciona problemes de gestió pressupostària (al 2013 i 2014, s’estava fent una despesa per sobre 
de la partida pressupostària municipal), sense un plantejament més estratègic.

En segon lloc, és evident el dèficit del SAD si es fa una comparativa intramunicipal amb municipis 
de característiques similars a les de Corbera de Llobregat . A continuació es mostra aquesta 
comparativa dels municipis que conformen l’Àrea Bàsica Comarcal de Serveis Socials del Baix 
Llobregat. 

Municipi Població 
(2014)

Percentatge 
població amb 
65 i més anys

(2014)

Cobertura 
SAD població 
amb 65 i més 

anys 2014 
(objectiu 4%)

Persones 
usuàries SAD 

2014

Hores SAD 
2014

Despesa SAD 
2014

Sant Just Desvern 16.389 18,0 4,8 141 12.123 183.814 €
Vallirana 14.612 15,2 2,7 74 5.108 80.014 €
Corbera de Llobregat 14.237 12,8 2,7 52 2.446 41.477 €
Abrera 12.125 13,3 2,9 58 3.365 52.115 €
Pallejà 11.253 13,9 3,9 79 5.936 97.568 €
Cervelló 8.811 14,5 2,5 37 4.429 70.262 €
Santa Coloma de Cervelló 8.038 11,7 3,7 53 1.842 55.014 €



Sant Esteve Sesrovires 7.542 14,5 5,5 67 7.537 103.450 €
Begues 6.620 11,1 4,1 35 1.931 32.507 €
Torrelles de Llobregat 5.851 11,3 4,5 46 1.963 37.412 €
Collbató 4.427 10,7 3,2 19 2.258 33.912 €
El Papiol 4.023 15,1 3,4 25 2.165 34.935 €
Sant Climent de Llob. 3.938 12,5 4,2 20 1.763 46.710 €
La Palma de Cervelló 3.002 13,0 4,0 24 2.457 39.926 €
Castellví de Rosanes 1.760 14,8 5,8 17 738 10.449 €

Encara la diversitat existent, es pot veure en la comparativa que Corbera està mes alineat amb els 
municipis de poblacions entorn als 6.000 habitants, que als de la seva població. Si ens comparem 
amb Vallirana (que té unes característiques sociodemogràfiques i territorials molts semblant a les 
del nostre municipi –només 2,4 punts per sobre de població més gran de 65 anys) la diferència és 
molt significativa, i més perquè la previsió de Vallirana per aquest 2015 és d’una despesa de 
120.000€ i la de Corbera d’uns 50.000€. 

Atès que el Consell Comarcal està fent els estudis previs per una nova licitació de SAD, per donar 
resposta a la incorporació d’un nou municipi al projecte comarcal i també a les necessitats 
d’ampliació dels municipis de Cervelló, Corbera de Llobregat i Vallirana, creiem que és necessària 
poder fer un replantejament estratègic del SAD municipal.

A nivell tècnic l’escenari òptim estaria en unes cobertures similars a les dels municipis de Sant Just 
Desvern i Vallirana. Hi ha necessitat d’incorporar persones en llista d’espera, de poder incrementar 
determinats serveis amb poca intensitat, incorporar el grau 1 de dependència (hi ha més de 100 
persones amb grau 1 reconegut al municipi), i també s’ha de poder fer un plantejament a llarg 
termini de transferència progressiva dels serveis amb personal propi a l’externalització. 

PROPOSTA TÈCNICA:

La proposta que realitzem, com a equip tècnic, davant de la nova licitació proposada per el Consell 
Comarcal d’1 any i mig (gener 2016 – juny 2017) és la següent:

SAD EXTERNALITZAT 
PROJECTE COMARCAL 2014 previsió 

2015
escenari 

2016
escenari      

1r sem. 2017

persones ateses 26 35 60 85

intensitat mes 3,9 5 6 7

previsió hores 1.230 1.821 4.250 3.000

pressupost 19.450 € 30.400 € 71.000 € 50.500 €

“

Es tracta, doncs, d’incrementar les hores de servei previstes en el tercer i quart any de 
Conveni i  proposar al Patronat comarcal que procedeixin a la licitació de l’ampliació del 
servei, tenint en compte que la proposta tècnica anterior són les necessitats del servei 
globals i ja inclouen les hores estimades en el Conveni.

A proposta de la regidoria de Benestar Social i Gent Gran, la Junta de Govern Local 
acorda el següent: 

PRIMER. Sol·licitar al Patronat Comarcal de Serveis a la persona del Baix Llobregat (CIF 
P0800189C), en el marc del conveni regulador existent, l’ampliació de les hores de servei 
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per a l’any 2016 i 2017 (1r semestre), en el sentit d’establir un volum mínim d’hores 
totals a l’any 2016 de 4.250 i per al 2017 de 3.000 hores.

SEGON. Facultar l’Alcaldia de l’Ajuntament per a la formalització, en el seu cas, dels 
acords corresponents al conveni.

TERCER. Notificar aquest acord al Patronat Comarcal de Serveis a la persona del Baix 
Llobregat.

4. Aprovació addenda 2015 Conveni serveis atenció domiciliària.

En data 6 de març de 2013 es va subscriure el Conveni de col·laboració per a la gestió 
mancomunada del servei d’atenció domiciliària (SAD) entre el Patronat Comarcal de 
Serveis a la persona del Baix Llobregat i diferents municipis de menys de 20.000 
habitants del Baix Llobregat, corresponent als anys 2013-2017.

La Junta de Govern Local en sessió de 15 de maig de 2015 va sol·licitar al Patronat 
l’ampliació del servei en 950 hores més i en data 27 de juliol de 2015 la Junta va aprovar 
la subscripció d’una addenda per a l’any 2015.

Per una altra banda, el Patronat ha notificat a l’Ajuntament el Decret de la Presidència 
pel qual s’adjudica el contracte de servei d’atenció domiciliària a l’empresa CLECE SA.

Des del Patronat s’ha enviat una proposta d’Addenda 2015 per a la seva formalització, 
conforme a la qual el total estimat amb IVA al municipi de Corbera de Llobregat és de 
15.873,55 € i 950 hores estimades de SAD.

Per tot l’exposat, a proposta de la regidoria de Benestar Social i Gent Gran, la Junta de 
Govern Local acorda el següent: 

PRIMER. Aprovar l’Addenda al Conveni de col·laboració per a la gestió mancomunada 
del servei d’atenció domiciliària entre el Patronat comarcal de serveis a la persona del 
Baix Llobregat i diferents municipis de menys de 20.000 habitants del Baix Llobregat, 
corresponent a l’any 2015.

SEGON. Disposar la despesa a favor del Patronat Comarcal de Serveis a la persona del 
Baix Llobregat (CIF P0800189C) per import de //15.873,55// que es farà efectiva amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 2015.30.231.46501.

TERCER . Notificar aquest acord al Patronat comarcal de serveis a la persona del Baix 
Llobregat.

ALCALDIA

5. Oferta pública d'ocupació PL 2015.

ASSUMPTE: APROVACIÓ DE L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ PER L’ANY 2015.

El 2 d’octubre de 2015 el cap de la policia local de Corbera de Llobregat emet informe 
sobre les necessitats de personal, en la categoria de caporal.



El 5 d’octubre de 2015 la segona tinenta d’alcaldessa mitjançant provisió resolt que es 
tramiti la corresponent oferta pública d’ocupació per cobrir una plaça de caporal pel 
procés de promoció interna. 

L’article 70.3 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, disposa 
que ofertes públiques d’ocupació podran contenir mesures derivades de la planificació de 
recursos humans.

El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de data 11 de novembre de 2014 aprovà el 
pressupost d’aquest Ajuntament per a l’any 2015 així com la plantilla de personal, en la 
qual hi ha dos places de caporals vacants.

L’article 21.U.3 de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat 
per l’any 2015 estableix que no computaran dins del límit màxim de les places derivades de 
la taxa de reposició d’efectius, aquelles places que es convoquin per la seva provisió 
mitjançant processos de promoció interna, tot i que les mateixes si que han de de incloses a 
la oferta pública d’ocupació.

Tot i que l’article 21.1.g de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i el 53.1 h) del Text Refós de la 
Llei Municipal i Règim Local de Catalunya, determinen la competència de l’Alcaldia pel 
que fa a l’aprovació de l’oferta pública d’ocupació, mitjançant el Decret de l’Alcaldia 
1092/2015, de 15 de juny, en aquest cas s’ha d’entendre delegada en favor de la Junta 
de Govern Local.

A proposta de l’Alcaldia, la Junta de Govern Local acorda el següent: 

PRIMER.  Aprovar l’oferta pública d’ocupació d’aquesta corporació per l’any 2015 en els 
següents termes:

PERSONAL FUNCIONARI
 
D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL:

SUBESCALA DE SERVEIS ESPECIALS

1 Caporal. Subgrup C2. Graduat en ESO o equivalent. Promoció interna. Concurs-
oposició.

SEGON. Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i notificar-la als representants de personal, 
tant funcionari com laboral, i si s’escau a les seccions sindicals.

TERCER. Trametre còpia de l’oferta pública d’ocupació a l'Administració de l'Estat i al 
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya. 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

6. Aprovació conveni col.laboració amb el Consell Comarcal en el marc del 
projecte "Promoure l'ocupació a la indústria local del Baix Llobregat"
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La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de data 18 de desembre de 
2014 va aprovar les bases reguladores per l’atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva per promoure l’ocupació a la indústria local amb l’objecte de 
regular i fixar els criteris i procediment de sol·licitud, tramitació, atorgament, cobrament i 
justificació de les subvencions que atorgui la Diputació de Barcelona a través de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic Local, destinades a finançar projectes locals de millora de 
l’ocupabilitat i inserció de persones que tenen especials dificultats d’inserció 
(preferentment joves, majors de 45 anys i aturats de llarga durada), en sectors 
d’activitat econòmica industrial fortament consolidats al territori i/o amb perspectives de 
creixement.

Els municipis de menys de 30.000 habitants podran presentar-se sempre que ho facin 
mancomunadament o mitjançant una agrupació territorial, que en el cas de Corbera de 
Llobregat serà el Consell Comarcal del Baix Llobregat.

L’import a concedir a cadascun dels projectes subvencionats es determinarà segons la 
puntuació obtinguda entre els sol·licitants, en relació amb els punts assignats d’acord 
amb els criteris objectius d’atorgament de la subvenció.

Per Decret de l’Alcaldia 256/15 l’ajuntament de Corbera de Llobregat va manifestar la 
voluntat de participar en l’execució conjunta del projecte “Promoure l’ocupació a la 
indústria local del Baix Llobregat”, que compta amb el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat com a entitat sol·licitant i que realitzarà les tasques de coordinació i 
interlocució.

La Junta de Govern del Consell Comarcal en sessió celebrada el 18 de maig de 2015 va 
acordar l’acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per un import 
de 260.855,04,-€ per a la realització del projecte “Promoure l’ocupació a la indústria local 
al Baix Llobregat”.

Per tot l’exposat, a proposta de la regidoria de Desenvolupament Econòmic, la Junta de 
Govern Local acorda el següent: 

PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Corbera de Llobregat 
i el Consell Comarcal del Baix Llobregat en el marc del projecte “Promoure l’ocupació a la 
indústria local del Baix Llobregat”.

SEGON. Notificar el present acord d’aprovació al Consell Comarcal del Baix Llobregat per 
a la signatura de conveni.

7. 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 10:42 hores, 
i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.



Vist i Plau
La secretària L'alcaldessa

Maria Abarca Martínez Montserrat Febrero i Piera


