
La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

 

La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 19 de novembre de 2018 
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 12 DE NOVEMBRE DE 2018.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 09:12 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 acctal., Marta Puig Puig hi assisteixen els membres següents:

- Albert Cañellas i Pagés, primer tinent d’alcaldessa
- Jordi Anducas Planas, segon tinent d’alcaldessa
- Jordina Ribó Garriga, tercera tinenta d’alcaldessa
- Mireia Moreno Redondo, quarta tinenta d’alcaldessa

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

-    Arturo Martínez i Laporta, regidor
- Xavier Miquel i Pons, regidor
- Pol Ejarque i Cortés, regidor

Membres absents/excusats:

- Miracle Guerra i Sala, regidora

Convidats absents:

-    Mercè Rocas i Rubio, 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.

MOBILITAT

2. Aprovació de l’adaptació dels serveis del vehicle de reforç de la L2 
integrada en el Conveni per a la millora de les comunicacions mitjançant els 
serveis regulars de transport públic. 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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En data 5 de juny de 2018 es va aprovar pel ple de l’Ajuntament el Conveni per la 
millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de 
viatgers per carretera a Corbera de Llobregat i entre Corbera de Llobregat i l’estació 
de FGC de Sant Andreu de la Barca. En aquell acord el ple va facultar la Junta de 
Govern Local per a l’adopció dels acords relatius als actes que es dictessin amb 
posterioritat com a conseqüència de la seva execució i que no suposessin una 
modificació substancial del règim inicialment establert.

Des de l’inici dels curs escolar 2018/2019 que l’expedició de les 14:37 de Can Margarit 
sentit Corbera de la L2 Corbera-Sant Andreu ha experimentat un augment notable dels 
usuaris que agafen l’autobús a Can Margarit i es dirigeixen al nucli del municipi. 

Des del setembre del 2017 que aquesta expedició de la L2 de Can Margarit es va haver 
de reforçar amb un vehicle de la mateixa capacitat que el vehicle oficial (22 places 
assegudes). Aquest vehicle de reforç es troba contemplat dins el Conveni 2018 com a 
vehicle addicional de la L2 i la demanda des de l’inici del curs 2018/2019 ha superat 
la capacitat dels dos vehicles.

Per aquest motiu es va considerar necessari substituir el vehicle de reforç per un altre 
vehicle de més capacitat (54 places assegudes). El fet que aquest vehicle sigui de 
dimensions més grans ha comportat que el recorregut i parades que es realitzen 
s’hagin hagut d’adaptar. El canvi de proporcions ha generat un sobrecost, que es 
comptabilitza de la següent manera: 8€/dia x 55 dies lectius fins a finals d’any 2018 
= 440 € + 7 % marge industrial = total de 470,80 €.

En data 31 d’octubre de 2018 Autocorb SA ha presentat un escrit (ENTRA-2018-11077) 
explicant les circumstàncies que han justificat la necessitat d’augment de places del 
vehicle de reforç i l’increment del cost del servei.

Atès que per les circumstàncies exposades i per a un correcte desenvolupament del 
servei s’han hagut d’adaptar les condicions del vehicle de reforç que ja es contempla 
en el Conveni 2018, fet que no suposa una alteració substancial.

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

ACORDS

PRIMER.  Determinar que des de l’1 d’octubre de 2018 i fins a finals de l’any 2018 el 
vehicle que es contempla en el Conveni de 2018 com a reforç de la L2, s’adapti a un 
vehicle de més capacitat, de 54 places assegudes i aprovar la despesa de 470,80 € 
que comporta aquesta adaptació per a l’any 2018.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa de 470,80 € corresponent a l’augment del 
cost en l’explotació del servei de transport de viatgers de l’exercici 2018, amb càrrec 
a l’aplicació 21.4411.47901 de l’estat de despeses del vigent pressupost municipal. 
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TERCER. Establir que l’abonament de l’aportació econòmica detallada a l’acord 
anterior a satisfer per l’Ajuntament de Corbera de Llobregat s’efectuarà  amb ocasió 
de l’aprovació de la liquidació anual dels serveis.

QUART. Notificar aquests acords a l Departament de Territori i Sostenibilitat de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità i 
l’empresa Autocorb SA.

ENSENYAMENT

3. Adjudicació del contracte de subministrament amb instal·lació de 15 
finestres d’alumini a l’escola Jaume Balmes. 

En data 15 d’octubre de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de 
l’expedient de licitació per a la contractació del subministrament amb instal·lació de 
15 unitats de fusteria d’alumini a l’Escola Jaume Balmes, mitjançant el procediment 
obert simplificat abreujat, amb un pressupost base de licitació màxim de //20.100,00.-
// €, 21% d’IVA exclòs, per a la durada del contracte, establerta des de la data de 
formalització del contracte i fins màxim el 31 de desembre de 2018.

Dins el període de presentació dues (2) empreses han presentat proposicions, 
Carpintería Metálica Reina García SL amb CIF B63865091 i registre d’entrada 
2018/10592, i Serralleria Manser SL amb CIF B43577857 i registre d’entrada 
2018/10681.

En data 25 d’octubre de 2018 va tenir lloc l’obertura del sobre únic digital de les dues 
proposicions presentades, resultant únicament admesa la presentada per Serralleria 
Manser SL amb CIF B43577857 i essent posteriorment valorada per la Mesa de 
Contractació amb el resultat que consta en l’acta emesa en la mateixa data, que 
s’incorpora a l’expedient i es publica en el perfil del contractant en data 31 d’octubre 
de 2018, i on es proposa l’adjudicació del contracte a l’empresa licitadora Serralleria 
Manser SL amb CIF B43577857, en tenir suficientment acreditada la seva capacitat 
d’obrar amb l’Administració, i no haver incorregut en baixa anormal, amb un import 
total de 19.796,49 €, 21% d’IVA exclòs.

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

ACORDS

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament amb instal·lació de 15 unitats de 
fusteria d’alumini a l’Escola Jaume Balmes de Corbera de Llobregat, a l’empresa 
Serralleria Manser SL amb CIF B43577857, per import total màxim de 19.796,49 €, 
21% d’IVA exclòs, per a la durada del contracte, establerta des de la data de 
formalització del contracte, essent aquesta la d’acceptació de la notificació 
d’adjudicació i fins màxim el 31 de desembre de 2018, i amb subjecció al Plec de 
Clàusules Administratives Particulars, al Plec de Prescripcions Tècniques, el Plec de 
Clàusules Administratives Generals, i les propostes tècniques i econòmiques incloses 
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a la seva proposició.

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-los 
en el  perfil del contractant de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.

TERCER. Anul·lar l’autorització de la despesa per import de 367,25 € del vigent 
pressupost municipal aprovada en el resolent tercer de l’acord d’incoació d’aquest 
expedient.

QUART. Disposar la despesa que inclou l’IVA, per import total màxim del contracte de 
23.953,75 euros, que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 
31.323.63200 de l’estat de despeses del vigent pressupost municipal.

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 
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.

La formalització del contracte es publicarà en el perfil del contractant de conformitat 
amb l’article 154 de la LCSP.

CULTURA

4. Aprovació addenda al Conveni regulador amb l’Associació Comissió de Reis 
de Corbera de Llobregat (2018-2019).

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat considera prioritari el foment i la promoció 
d’activitats culturals adreçades als seus habitants, per la qual cosa contempla en el 
pressupost general per a l’exercici 2018 l’atorgament d’una sèrie d’ajuts directes a 
entitats culturals 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.

Entre les subvencions directes contemplades figura una a favor de l’entitat Associació 
de Comissió de Reis de Corbera de Llobregat, per import de 8.000,00 € (vuit mil euros), 
per al desenvolupament de la cavalcada de Reis de l’any 2018 i per a la coordinació i 
preparació de les carrosses per a la cavalcada de Reis de l’any 2019.

D’acord amb l’article 28.1 de la LGS, els convenis són l’instrument habitual per 
canalitzar les subvencions previstes nominativament en el 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.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Atès que no es preveia cap sessió de la Junta de Govern Local fins el mes de setembre, 
mitjançant Decret d’Alcaldia 1402/2018, de 3 d’agost, es va aprovar l’atorgament 
d'una subvenció per concessió directa a l’Associació de Comissió de Reis de Corbera 
de Llobregat, per import de 6.000 €, destinada a finançar la programació d’aquesta 
entitat, corresponent a les activitats que desenvoluparan, es va aprovat la minuta del 
Conveni regulador de la subvenció, es va autoritzar i disposa la despesa per import de 
6000€ i es va reconèixer l’obligació del 100% de la subvenció atorgada per a l’any 
2018, i es va procedir al pagament, en la seva totalitat, en concepte de bestreta, atès 
que es considera d’interès públic i imprescindible la realització de l’activitat tradicional 
de la Cavalcada de Reis, i per a fer front a les despeses totals dels proveïdors.

L’Associació de Comissió de Reis de Corbera de Llobregat, mitjançant els escrits amb 
registre d’entrada 10614 i 10815/2018, ha manifestat que, tot i haver rebut la de 
bestreta de 6000€ de la subvenció atorgada i regulada en l’actual conveni, a causa 
d’una disminució d’aportacions econòmiques externes, i l’increment de les seves 
despeses, no poden realitzar la Cavalcada de Reis, a no ser que s’augmenti la 
subvenció l’aportació en 2000€, i es procedeixi al pagament en concepte de bestreta. 

Atès que és impossible la realització de La Cavalcada de 2019, a no ser que s’augmenti 
la subvenció atorgada mitjançant Decret d’Alcaldia de data 3 d’agost de 2018, regulada 
pel conveni signat en la mateixa data entre l’Ajuntament de Corbera i l’Associació 
Comissió de Reis.

Atès que a l’aplicació pressupostària 33.338.48900 del vigent pressupost municipal 
vigent, existeix consignació suficient per fer front a la demanda de l’Associació de 
Comissió de Reis de Corbera de Llobregat, i que es considera d’interès públic i 
imprescindible la realització d’aquesta activitat tradicional nadalenca.

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

ACORDS

PRIMER. Aprovar l’ampliació de la subvenció atorgada per concessió directa a 
l’Associació de Comissió de Reis de Corbera de Llobregat, per import de 2.000 €, 
destinada a finançar la programació d’aquesta entitat, corresponent a les activitats 
que desenvoluparan.

SEGON. Aprovar l’addenda del Conveni regulador de la subvenció existent a 
l’expedient a formalitzar amb l’entitat l’Associació de Comissió de Reis de Corbera  de 
Llobregat, per al desenvolupament de la cavalcada de Reis de l’any 2018 i per a la 
coordinació i preparació de les carrosses per a la cavalcada de Reis de l’any 2019.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l'entitat Associació de Comissió de Reis de 
Corbera de Llobregat, amb CIF  G66107269, per import de 2.000 €, amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària 33.338.48900 del vigent pressupost municipal.
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QUART. Reconèixer l’obligació del 100% de l’ampliació de la subvenció atorgada per 
a l’any 2018, i procedir al pagament, en la seva totalitat, en concepte de bestreta, 
atès que es considera d’interès públic i imprescindible la realització de l’activitat 
tradicional de la Cavalcada de Reis, i per a fer front a les despeses totals dels 
proveïdors.

CINQUÈ. Notificar l’acord adoptat a l’Associació Comissió de Reis de Corbera de 
Llobregat.

BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN

5. Aprovació del Conveni de col·laboració regulador del finançament de 
l’equip de Bon Tracte a les Persones Grans i a les persones en situació de 
fragilitat amb patiment emocional (2018-2019).

Durant l’any 2017 el Consell Comarcal va realitzar un estudi amb professionals, 
persones grans i persones amb discapacitat de la comarca del Baix Llobregat, i va 
resultar com a punt més assenyalat la necessitat d’un Servei Especialitzat d’Atenció a 
les persones Grans i Persones en situació de fragilitat per la millora de la qualitat de 
vida de les persones d’aquest col·lectiu.

Per a la prestació del descrit servei, l’Equip d’Atenció a les persones grans i persones 
en situació de fragilitat queda configurat amb els professionals, d’1 Jurista, d’1 
Metge/essa psiquiatra i/o neuròleg i/o geriatra, d’1 Treballador/a Social i 1 
Administratiu/va, que té com a objectius generals, millorar la qualitat de vida, la 
prevenció, detecció i atenció del no bon tracte i del maltractament de les persones 
grans i les persones en situació de fragilitat a través d’un treball interdisciplinari i en 
xarxa amb els dispositius del territori.

Rebuda amb data 09/05/2018 i registre d’entrada núm. 2018/4407  el conveni de 
col·laboració regulador del finançament de l’equip de Bon Tracte a les Persones Grans 
i a les persones en situació de fragilitat amb patiment emocional, per a l’exercici 2018 
i 2019 prorrogable, en virtut de la qual, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat la 
subscriu simultàniament amb els Ajuntaments d’Abrera, Begues, Castelldefels, 
Castellví de Rosanes, Cervelló, Collbató, Cornellà de Llobregat, Esparreguera, 
Esplugues de Llobregat, Gavà, Martorell, Molins de Rei, Olesa de Montserrat, Pallejà, 
La Palma de Cervelló, El Papiol, El Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant 
Boi de Llobregat, Sant Climent, Sant Esteve Sesrovires, Sant Feliu de Llobregat, Sant 
Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, 
Torrelles de Llobregat, Vallirana, Viladecans i el Consell Comarcal del Baix Llobregat 
que constitueixen l’àmbit territorial. 

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat com a beneficiari d’aquest servei ha de 
participar en el finançament de les despeses generades per la contractació i el 
funcionament del personal de l’esmentat equip, amb l’aportació segons el detall 
següent:

Duració Cost Ajuntament
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1/5/2018 a 31/12/2018 670€
1/1/2019 a 31/12/2019 1.000€

La Vigència del conveni serà des de l’1 de maig de 2018 fins 31 de desembre de 2019, 
renovable.

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. Aprovar el conveni de col·laboració regulador del finançament de l’equip de 
Bon Tracte a les Persones Grans i a les persones en situació de fragilitat amb patiment 
emocional, per a l’exercici 2018 i 2019 renovable.

SEGON. Aprovar l’atorgament d’una subvenció al Consell Comarcal del Baix Llobregat 
amb NIF P5800011H, per un import de 1.670 euros, d’acord amb el compromís quart 
i cinquè de l’esmentat conveni.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa de caràcter plurianual per import de 1.670€ 
al Consell Comarcal del Baix Llobregat, amb CIF P5800011H, amb càrrec a l’aplicació 
30.231.46505 de l’exercici 2018 i 2019, subordinat al crèdit pressupostari que es 
consigni al pressupost 2019, en les següents quanties:
 
Exercici 2018 ………………. 670€
Exercici 2019 ……………… 1.000€

QUART. Facultar l’alcalde/ssa per a la signatura del conveni.

CINQUÈ. Notificar l’acord adoptat al Consell Comarcal del Baix Llobregat.

6. Aprovació de la pròrroga del Conveni de cooperació del transport adaptat i 
assistit fix per a persones amb mobilitat reduïda i/o barem d’acompanyament 
(2018).

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat considera necessari regular el finançament del 
cost del servei de transport adaptat adreçat a persones amb discapacitat que 
resideixen al nostre municipi i que assisteixen amb caràcter regular al Taller 
Ocupacional de la Fundació Iris, per tal d’assegurar l’accés a les prestacions garantides 
del sistema de serveis socials de la població que les necessiti.

Rebut en data 18/05/18 i registre d’entrada número 2018/4757 del Conveni de 
Cooperació entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat en relació al transport adaptat i assistit fix per a persones amb mobilitat 
reduïda i/o barem d’acompanyant per a l’any 2018.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 9f0203692eae49a8a79ecceb50c65da4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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L’Ajuntament de Corbera de Llobregat aportarà la quantitat total corresponent al cost 
com a beneficiari del servei de transport adaptat i assistit fix que fa referència el 
conveni, que per a l’any 2018, ascendeix a 6.150,21€.

El nombre de les places i els itineraris corresponents al nostre municipi de Corbera de 
Llobregat queda detallat en la següent tabla:

DADES DEL SERVEI
OPERADOR NÚM. 

RUTA
CENTRE DESTÍ MUNICIPI 

CENTRE
PLACES DIES DE 

SERVEI
1 gener – 18 febrer 1.012,56

RJ AUTOCARES, SL 406 Centre Ocupacional 
Fundació Iris

Sant 
Vicenç dels 

Horts

2 5.137,64

TOTAL AJUNTAMENT CORBERA DE LLOBREGAT 2 6.150,21

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. Aprovar la pròrroga del Conveni de Cooperació a formalitzar entre el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament de Corbera de Llobregat en relació al 
transport adaptat i assistit fix per a persones amb mobilitat reduïda i/o barem 
d’acompanyament per a l’any 2018.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa al Consell Comarcal del Baix Llobregat, amb 
CIF P5800011H, per import de 6.150,21€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
30.231.46502 del vigent pressupost municipal.

TERCER. Facultar a l’alcalde/ssa per a la signatura del conveni.

QUART. Notificar aquest acord al Consell Comarcal als efectes oportuns.

7. Precs i preguntes.

No se’n formulen.

I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 10:01 
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.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 9f0203692eae49a8a79ecceb50c65da4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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