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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 11 de març de 2019 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 4 DE MARÇ DE 2019.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 09:22 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’alcalde acctal., Albert Cañellas i Pagès, i assistits per la 
secretària acctal., Marta Puig Puig hi assisteixen els membres següents:

-
- Jordi Anducas Planas, segon tinent d’alcaldessa
- Jordina Ribó Garriga, tercera tinenta d’alcaldessa
- Mireia Moreno Redondo, quarta tinenta d’alcaldessa
- Miracle Guerra i Sala, regidora

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
- Pol Ejarque i Cortés, regidor

Absents/Excusats:

- Montserrat Febrero i Piera

El president 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.

SEGURETAT CIUTADANA

2. Incoació del contracte de serveis pel manteniment de l'aplicació Gespol 
(2019-2020).

L’Ajuntament té instal·lat a les dependències de la Policia Local el programa informàtic 
Gespol, que necessita un manteniment continuat per part de l’empresa que el 
gestiona, amb l’objectiu de donar cobertura permanent als problemes que puguin 
sorgir durant la seva execució i utilització, així com per mantenir-lo actualitzat. En no 
disposar de mitjans personals i materials idonis per dur a terme aquestes tasques, es 
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fa necessària la licitació d’un expedient de contractació que permeti aconseguir 
l’objectiu proposat, i doni cobertura anual a aquest manteniment, amb data d’inici 1 
de març de 2019.

El cap de la Policia Local ha emès informe de data 22 de febrer de 2019 on, un cop 
efectuada la negociació i en base al pressupost presentat per l’empresa Adaking 
Software para la Gestión de las Ciudades 2050, SL amb CIF B95837555, sol·licita la 
contractació d’aquest servei a favor d’aquesta empresa ja que és la titular dels drets 
d’explotació i dels dret de propietat intel·lectual de l’aplicació, amb una durada d’un 
any, prorrogable un any més i per un import de 1.242,00 €/any, 21% d’IVA no inclòs.

Ateses les característiques d’aquesta contractació el procediment haurà de seguir la 
tramitació ordinària i s’adjudicarà pel procediment negociat sense publicitat amb una 
única empresa licitadora, de conformitat amb l’article 168.a.2) de la LCSP.

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 
per la Secretaria acctal. de l’Ajuntament, quedant incorporats a l’expedient.

Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Seguretat Ciutadana 
proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents
 

ACORDS

PRIMER. Iniciar l’expedient per a la contractació del servei de manteniment de 
l’aplicació informàtica Gespol, per quedar justificat l’interès públic, pel procediment 
negociat sense publicitat amb l’empresa Adaking Software para la Gestión de las 
Ciudades 2050, SL amb CIF B95837555 com a única empresa licitadora en ser titular 
dels drets d’explotació i propietat intel·lectual de l’objecte del contracte, amb una 
durada inicial d’un any, prorrogable per un any més, amb data d’inici d’efectes d’1 de 
març de 2019.

SEGON. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions 
tècniques que regularan la contractació del servei expressat en el punt anterior. 

TERCER. Requerir l’empresa licitadora que aporti, en el termini màxim de tres dies 
hàbils comptats a partir del dia següent al de la notificació d’aquest acord, la declaració 
de conformitat (Annex II) per executar el servei en les mateixes condicions que en el 
pressupost presentat, així com la declaració responsable (Annex I) del Plec de 
clàusules administratives particulars.

QUART. Notificar la present resolució a l’empresa licitadora.

CINQUÈ. Autoritzar la despesa, de caràcter plurianual, per import total de 1.502,82 
€, que inclou l’IVA, amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 02.920.21600 del 
vigent pressupost municipal i subordinada al crèdit que es consigni en el pressupost 
de l’any 2020, en les quanties següents:
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 Exercici 2019 .............. 1.252,35 €
 Exercici 2020 ..............    250,47 €

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

BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN

3. Incoació del contracte d'obres de reforma i ampliació del Casal de la Gent 
Gran Les Magnòlies.

És voluntat de l’Ajuntament realitzar les obres necessàries en l’actual Casal de la gent 
gran Les Magnòlies per millorar-ne les instal·lacions i fer-les més àmplies i adients a 
les necessitats de la ciutadania del municipi que l’utilitzen habitualment.

En aquest sentit des dels serveis tècnics municipals s’ha redactat el document tècnic 
“Projecte de reforma i ampliació del Casal Les Magnòlies”, amb un pressupost total per 
a coneixement de l’administració de 499.608,84 € (IVA inclòs), i un pressupost 
d’execució per contracte de les obres de 405.160,64 €, 21% d’IVA exclòs, amb un 
termini d’execució  màxim de 5 mesos. El projecte ha estat aprovat definitivament en 
data 19 de novembre de 2018.

En conseqüència, i per a poder executar les actuacions incloses en el document tècnic 
de referència, es fa necessària la contractació de les mateixes per part d’una empresa 
especialitzada. S’adjunta a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars 
que, junt amb el projecte aprovat han de regular aquest contracte, i que ha estat 
informat favorablement per la Secretaria acctal. de l’Ajuntament, quedant incorporats 
a l’expedient.

Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Benestar Social i Gent Gran 
proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents
 

ACORDS

PRIMER. Iniciar els tràmits per a la contractació de l’execució de les obres de reforma 
i ampliació del Casal de la Gent gran Les Magnòlies, mitjançant el procediment obert 
simplificat, i aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que, juntament 
amb el Plec de clàusules administratives generals aprovat per l’Ajuntament i el projecte 
aprovat regularan aquesta contractació. L’import de licitació total s’estableix en un 
màxim de //405.160,64.-// €, 21% d’IVA exclòs, i un termini d’execució  màxim de 5 
mesos, establint com a data d’inici el 3 de juny de 2019.

SEGON. Convocar el procediment obert simplificat publicant l’anunci de licitació en el 
perfil del contractant, atorgant un termini de 20 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. 
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TERCER. Autoritzar la despesa per import total màxim del contracte de 490.244,37 
euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
30.337.63200 i 30.337.63201 del pressupost municipal vigent, amb el següent 
desglossament:

 30.337.63200 ....................... 41.205,72 €
 30.337.63201 ....................... 449.038,65 €

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

POLÍTIQUES D’IGUALTAT

4. Aprovació Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat pel desenvolupament del SIAD comarcal (2019-2020).

La Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, en 
el seu preàmbul estableix que la complexitat de les estratègies necessàries en la lluita 
contra la violència masclista requereix establir mecanismes de col·laboració i 
cooperació entre les distintes administracions públiques implicades.

L'article 83.1 de la mateixa llei assenyala que als municipis els hi correspon 
“Programar, prestar i gestionar els serveis d'informació i atenció a les dones i efectuar 
la derivació als diferents serveis en els termes especificats per aquesta llei”.

En el cas dels ajuntaments de menys de 20.000 habitants, “poden delegar llurs 
competències a una mancomunitat de municipis o a altres ens locals” (art. 80.12).

Pel Consell Comarcal del Baix Llobregat s’ha aprovat la subscripció d’un conveni de 
col·laboració per donar cobertura i assistència jurídica i psicològica a dones de 
municipis de menys de 20.000 habitants i amb una vigència dels anys 2019 i 2020.

Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat proposa 
a la Junta de Govern local l’adopció dels següents
 

ACORDS

PRIMER. Aprovar i signar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Corbera 
de Llobregat i el Consell Comarcal del Baix Llobregat per al desenvolupament del 
Servei Comarcal d'Informació i Assessorament a Dones del Baix Llobregat (SIAD) 
durant els anys 2019 i 2020, que queda incorporat a l’expedient.

SEGON. Facultar l’Alcaldia o persona en qui delegui per a la signatura dels convenis.

TERCER. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat.
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5. Aprovació dels Convenis de col·laboració i cessió d'espai amb les entitats 
Coses de Dones, Dones amb Coratge i la Xarxa de Dones Emprenedores de 
Corbera pel desenvolupament d'activitats (2019).

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat, mitjançant l’Àrea de Polítiques d'Igualtat, 
contempla com una de les seves finalitats la de promoure activitats que contribueixin 
a la millora de la qualitat de vida de les persones, i en especial l’avenç de les dones 
en la seva integració en el conjunt d’àmbits de la societat. En aquest sentit és d’interès 
d’aquest Ajuntament de Corbera de Llobregat col·laborar amb les entitats i col·lectius 
de dones de la nostra vila en la tasca comuna de promoure la igualtat i dinamitzar la 
vida associativa de Corbera de Llobregat.

Per això, des de l’any 2008 ha signat convenis de col·laboració i cessió d’espai amb les 
tres entitats de dones de Corbera: amb l’associació Coses de Dones amb el NIF núm. 
G-64335094, amb l’associació Dones amb Coratge amb el NIF núm. G- 65327439 i 
amb l’associació Xarxa de Dones Emprenedores de Corbera amb el NIF núm. G-
66497181.

Degut que l’article vuitè del conveni reconeix que aquest conveni té vigència d’un any 
des de la data d’aprovació, podent-se prorrogar de forma expressa per períodes iguals 
fins a un màxim de quatre anys.

Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat proposa 
a la Junta de Govern local l’adopció dels següents
 

ACORDS

PRIMER. Aprovar la minuta dels convenis de col·laboració a formalitzar, de forma 
independent, amb les entitats Coses de Dones, Dones amb Coratge i la Xarxa de Dones 
Emprenedores de Corbera pel desenvolupament d’activitats, amb efectes durant l’any 
2019, que queden incorporades a l’expedient.

SEGON. Facultar l’Alcaldia o persona en qui delegui per a la signatura dels convenis.

TERCER. Notificar aquest acord a l’Associació Coses de Dones, l’Associació Dones amb 
Coratge i l’Associació Xarxa de Dones Emprenedores de Corbera.

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

6. Aprovació del Conveni per la implementació i gestió de la xarxa de senders 
turístics del Baix Llobregat.

El Baix Llobregat posseeix un notable patrimoni cultural i natural, així com una àmplia 
varietat de camins amb capacitat per connectar els diferents indrets d’interès de la 
comarca, i que els camins són també en sí mateixos part d’aquest ric patrimoni i 
permeten accedir des dels pobles i ciutats a espai com el parc Natural de la Muntanya 
de Montserrat, el Parc Natural del Collserola, el Parc Natural del Garraf, les Muntanyes 
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del Baix, el Parc Agrari del Baix Llobregat, el riu Llobregat o els espais naturals del 
Delta del Llobregat.

L’interès creixent de la societat per gaudir d’experiències vinculades amb la natura 
d’una manera respectuosa amb l’entorn i amb les poblacions locals, fa que molts 
ciutadans/es del Baix Llobregat i comarques veïnes utilitzin la xarxa de camins. Això 
posa en evidència el potencial que pot tenir una xarxa ben estructurada de camins i 
senders de la comarca com a mitjà per descobrir i apropar-se al llegat natural i cultural 
del Baix Llobregat. 

Els recursos paisatgístics, del patrimoni cultural i natural, els turístics de lleure, i altres 
serveis vinculats als propis recursos del medi, poden ser generadors d’activitats 
econòmiques sostenibles que cal aprofitar per dinamitzar econòmicament els diferents 
territoris de la comarca, més enllà de les activitats agrícoles i forestals tradicionals.

Davant de l’oportunitat que suposa pel territori disposar d’una xarxa de camins i 
senders estructurada que relacioni els recursos patrimonials i naturals i de serveis, cal 
desenvolupar una oferta senderista i cicloturista que esdevingui un atractiu turístic per 
al Baix Llobregat a l’abast dels nostres ciutadans/es, i que contribueixi a beneficiar les 
economies locals i comarcal.

Per aquest motiu, i recollint les inquietuds que en els darrers temps s’han expressat 
des de diferents àmbits de la comarca, el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, amb 
la col·laboració de tots els ajuntaments de la comarca, del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat i el suport de la Diputació de Barcelona, l’any 2014 va promoure l’estudi “Pla 
de Senders Turístics del Baix Llobregat”.

El “Pla de Senders Turístics del Baix Llobregat” va definit la Xarxa de senders turístics 
del Baix Llobregat en tres grans eixos troncals que connecten Montserrat amb el mar, 
el Delta i Barcelona, que estructuraran el territori i a partir dels quals es vertebraran 
la resta de camins de la comarca amb l’objectiu d’ordenar els recorreguts, establir les 
connexions i connectar les poblacions, les àrees naturals i els recursos i serveis per 
aconseguir un efecte multiplicador.
 
Per avançar en la implementació i concreció de la xarxa de senders, l’any 2017 es va 
encarregar el “Projecte executiu de senyalització de la Xarxa de senders turístics del 
Baix Llobregat” dels eixos careners, i atès que per a la implementació i 
desenvolupament de la Xarxa de senders turístics del Baix Llobregat cal preveure les 
condicions per fer-lo possible, i per tant establir les formes de col·laboració i 
participació dels ajuntaments en tot allò relacionat amb l’execució de la Xarxa, el 
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manteniment dels camins, la senyalització, el control i seguiment de l’ús, i la promoció 
de les activitats i serveis del seu àmbit d’influència.

Vist el conveni de col·laboració l'Ajuntament de Corbera de Llobregat i el Consorci de 
Turisme del Baix Llobregat per a la implementació i gestió de la xarxa de senders 
turístics del Baix Llobregat, dins del projecte executiu de senyalització turística dels 
eixos careners del Baix Llobregat. 

Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic 
proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents
 

ACORDS

PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat, el Consell Comarcal i el Consorci de Turisme per a la implementació i gestió 
de la xarxa de senders turístics del Baix Llobregat, dins del projecte executiu de 
senyalització turística dels eixos careners 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.

No se’n formulen.

I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 11:00 
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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Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Certificat  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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