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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 21 de maig 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 14 DE MAIG DE 2018.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 09:16 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:

- Albert Cañellas i Pagés, primer tinent d’alcaldessa
- Antonio Moreno Ruiz, regidor
- Jordi Anducas Planas, regidor
- Miracle Guerra i Sala, regidora
- Pol Ejarque i Cortés, regidor

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

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

1.Aprovació acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 2 
de maig de 2018.

S'aprova, sense esmenes, l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de Junta de 
Govern Local de data 2 de maig de 2018.

2.Aprovació acta de la sessió extraordinària i urgent de la Junta de Govern 
Local de data 7 de maig de 2018.

S'aprova, sense esmenes, l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària i urgent de 
Junta de Govern Local de data 7 de maig de 2018.

ALCALDIA

3. Sol·licitud a la Diputació de Barcelona d'assumpció de la figura delegat de 
protecció de dades.
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El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu 
a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a 
la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), que serà d’aplicació a partir del 25 de 
maig de 2018, estableix diverses mesures de responsabilitat activa per a les 
organitzacions, entre les quals destaca la de designar un delegat de protecció de dades 
(DPD).

L’article 37.1 a) del RGPD estableix l’obligatorietat de designar un delegat de protecció 
de dades sempre que el tractament de dades el realitzi una autoritat o organisme 
públic i es permet que es pugui designar un únic delegat de protecció de dades per a 
diverses autoritats o organismes, tenint en compte la seva estructura organitzativa i 
tamany.

Dins de les competències de prestació d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i 
tècnica als ens locals de la demarcació, la Diputació de Barcelona assumeix la figura 
de delegat de protecció de dades (DPD) per als municipis de fins a 20.000 habitants, 
organismes dependents i EMD que ho sol·licitin.

Com que aquest ens local no disposa dels mitjans necessaris per designar un delegat 
de protecció de dades, adequadament als seus interessos, es considera oportú 
sol·licitar l’assumpció de la figura del delegat de protecció de dades (DPD) per la 
Diputació de Barcelona.

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

ACORDS

ÚNIC. Sol·licitar l’assumpció de la figura de delegat de protecció de dades (DPD) de 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat per la Diputació de Barcelona.

SERVEIS PÚBLICS

4. Pròrroga del contracte de servei per a la neteja de les dependències 
municipals. 

En data 2 de maig de 2016 la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte del 
servei per a la neteja de totes les dependències municipals a l’empresa Multiserveis 
Ndavant, SL amb CIF B-60579240, per import total de 531.997,03 €, (IVA exclòs), 
per a la durada inicial de dos anys, prorrogable per un any més, amb data d’inici 
d’efectes d’1 de juny 2016, essent formalitzat el 24 de maig de 2016. En conseqüència, 
el contracte finalitzarà el proper 31 de maig de 2018.

En el pacte segon del contracte s’estableix que aquest contracte podrà ser prorrogat 
per un (1) any més si és voluntat de l’Ajuntament, essent obligatòria per a l’empresa 
adjudicatària.

La voluntat d’aquest Consistori és continuar la relació contractual amb l’empresa 
adjudicatària del contracte per un (1) any més, tal i com estableix la responsable del 
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contracte en informe emès el 26 d’abril de 2018, esgotant la totalitat de possibilitat 
de pròrroga. 

La secretària general de l’Ajuntament ha emès informe el 27 d’abril de 2018, que 
queda incorporat a l’expedient.

Per això, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea Serveis Públics proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció dels següents: 

ACORDS

PRIMER. Prorrogar per un (1) any més el contracte del servei de neteja de totes les 
dependències municipals, a l’empresa Multiserveis Ndavant, SL amb CIF B60579240, 
per import màxim de 265.998,51 €/any, IVA exclòs, des de l’1 de juny de 2018 i fins 
el 31 de maig de 2019.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import total de 
321.858,20 que inclou l’IVA, amb càrrec les aplicacions pressupostàries relacionades 
seguidament del vigent pressupost municipal i subordinada al crèdit que es consigni 
en el pressupost de l’any 2019, amb el següent desglòs:

Exercici 2018 per import de 187.750,62 €, desglossats en:

Import en € Aplicació pressupostària Tipus d’instal·lacions
19.266,61 34.342.22700  Esportives
22.863,35 02.933.22700  Administratives

116.075,60 31.323.22700  Ensenyament
3.019,95 31.326.22700  Ensenyament (Escola Música)
1.008,19 33.333.22700  Culturals

16.135,50 33.3321.22700  Culturals (Biblioteca)
271,79 13.171.22700  Altres (Parc Palmeres)

2.083,56 30.337.22700  Altres (Casal Magnòlies)
34,02 30.231.22700  Altres (Corbera Voluntària)

1.447,30 01.924.22700  Altres (Emissora)
919,85 11.1522.22700  Altres (HPO)

2.625,66 20.136.22700  Altres (Bombers)
1.999,24 21.442.22700  Altres (Marquesines)

Exercici 2019 per un import de 134.107,48 €, desglossats en:

Import en € Aplicació pressupostària Tipus d’instal·lacions
13.761,86 34.342.22700  Esportives
16.330,97 02.933.22700  Administratives
82.911,15 31.323.22700  Ensenyament
2.157,11 31.326.22700  Ensenyament (Escola Música)

720,14 33.333.22700  Culturals
11.525,35 33.3321.22700  Culturals (Biblioteca)
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194,14 13.171.22700  Altres (Parc Palmeres)
1.488,25 30.337.22700  Altres (Casal Magnòlies)

24,29 30.231.22700  Altres (Corbera Voluntària)
1.033,78 01.924.22700  Altres (Emissora)

657,04 11.1522.22700  Altres (HPO)
1.875,47 20.136.22700  Altres (Bombers)
1.428,03 21.442.22700  Altres (Marquesines)

TERCER. Notificar el present acord a l’adjudicatari per al seu coneixement i efectes.

ALCALDIA

5. Adjudicació del contracte de subministrament de llicències de software 
antivirus.

En data 24 d’abril de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de 
l’expedient de licitació per a la contractació del subministrament d’un mínim de 155 
llicències de software antivirus per a ser instal·lades a tots els ordinadors de les 
dependències municipals, mitjançant el procediment obert simplificat abreujat, amb 
un pressupost base de licitació de 10.332,00 €, 21% d’IVA exclòs, pels dos anys de 
durada inicial del contracte, amb data d’inici d’efectes l’1 de juny de 2018.

En data 7 de maig de 2018 va tenir lloc l’obertura del sobre únic digital de les tres 
proposicions presentades, resultant-ne admesa únicament la presentada per l’empresa 
Inforein, SA amb CIF A78327350, essent posteriorment valorada per la Mesa de 
Contractació amb el resultat que consta en l’acta signada, que s’incorpora a 
l’expedient, i on es proposa l’adjudicació del contracte a l’empresa licitadora Inforein, 
SA amb CIF A78327350, en haver obtingut la màxima puntuació amb 100 punts per 
ser l’única oferta emesa i no haver incorregut en baixa anormal, amb un import total 
de 9.656,50 €, 21% d’IVA exclòs.

Per això, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents: 

ACORDS

PRIMER. Adjudicar el contracte de del subministrament d’un mínim de 155 llicències 
de software antivirus per a ser instal·lades a tots els ordinadors de les dependències 
municipals, a l’empresa Inforein, SA amb CIF A78327350, per import total màxim de 
9.656,50 €, 21% d’IVA exclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte, amb data 
d’inici d’efectes 1 de juny 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 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.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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TERCER. Anul·lar l’autorització de la despesa per import de 817,36 € dels 
pressupostos del 2018 i del 2019 aprovada en el resolent tercer de l’acord d’incoació 
d’aquest expedient, amb el següent desglòs:

 Exercici 2018 ............ 408,68 €
 Exercici 2019 ............ 408,68 €

QUART. La despesa per import total del contracte de 11.684,36 €, que inclou l’IVA, 
es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 02.920.22002 del pressupost 
municipal vigent, subordinada al crèdit que es consigni en el pressupost de l’exercici 
2019, amb el següent desglòs:

 Exercici 2018...................... 5.842,18 €
 Exercici 2019...................... 5.842,18 €

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.

6. Proposta d’incoació del contracte de servei per a l’emissió en streaming de 
Ràdio Corbera.

Ràdio Corbera és l’emissora municipal i actualment, no és possible la seva difusió 
mitjançant dispositius electrònics. La voluntat municipal és aconseguir que la difusió 
del seu contingut sigui accessible a tothom des de qualsevol plataforma electrònica i 
des de qualsevol ubicació (smartphone, tablet, ordinadors,...) 

Per aquest motiu i davant de la manca de recursos propis per dur a terme el servei, 
segons queda palès en l’informe justificatiu de contractació emès des del servei 
d’informàtica, es fa necessària la licitació d’un expedient de contractació que permeti 
l’emissió de Ràdio Corbera en streaming i des de qualsevol plataforma. 

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 això, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents: 

ACORDS

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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PRIMER. Iniciar els tràmits per a la contractació del servei per a l’emissió de Ràdio 
Corbera en streaming, mitjançant el procediment obert simplificat abreujat, 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 s’estableix en un màxim de 
1.548,00 €, 21% d’IVA exclòs, per a l’any de durada inicial de contracte.

La data inicialment prevista d’inici del contracte és l’1 de juliol de 2018.

SEGON. Convocar el procediment obert publicant l’anunci de licitació en el perfil del 
contractant, atorgant un termini de 10 dies hàbils 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 1.873,08 euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 01.924.22798 del pressupost municipal vigent, subordinada al crèdit 
que es consigni en el pressupost de l’exercici 2019, amb el següent desglòs:
 

 Exercici 2018...................... 936,54 €
 Exercici 2019...................... 936,54 €

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

BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN

7. Compromís d’incorporar per a l’any 2018 i mantenir per a l’any 2019 el 
suport tècnic a traves del Contracte Programa 2018 en matèria de serveis 
socials.  

El 23 d’octubre de 2017 el Consell Comarcal va aprovar i signar l’Addenda al Contracte 
Programa 2016-2019 per a la coordinació, cooperació i col·laboració amb el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTSF) en matèria de serveis socials 
i altres programes relatius al benestar social.

D’acord amb el contracte-programa, el Consell Comarcal del Baix Llobregat actua com 
a ens gestor en matèria de serveis socials bàsic, rebent finançament previst per la 
cooperació financera del DTSF per als mateixos.

El Consell Comarcal es compromet a planificar i proporcionar, per a l’any 2018, suport 
tècnic als professionals del serveis socials bàsics de l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat en relació de les tasques pròpies dels serveis socials bàsics, dedicant 37,5 
hores de mitjana setmanal d’atenció directa a la permanència en el municipi d’un 
tècnic/a educador/a social, amb les funcions indicades al marc normatiu i les 
especificades en el document de demanda de 2018. 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Aquest tècnic/a assignat al municipi és part de la ràtio de professionals de serveis 
socials bàsics de l’Àrea Bàsica comarcal del Baix Llobregat, això significa un increment 
de la ràtio per al municipi de 0,50 de professional en educació social (ES), respecte 
l’any 2017, resultant un total de 2 educadors socials en l’equip bàsic d’atenció social 
de Corbera de Llobregat.

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat assumirà el cost del 34% del mòdul indicat pel 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya 
d’aquest professional, i que es preveu que sigui de 12.972,35 euros anuals (cost 
estimat).

L’ajuntament de Corbera de Llobregat es comprometrà a assumir l’increment dels costos 
directament relacionats i no previstos inicialment com poden ser l’increment de salari 
anual si així s’estableix legalment a la Llei de Pressupostos de l’Estat, despeses derivades 
per indemnitzacions al personal, o d’altres que es puguin originar i no estiguin 
contemplades en el cost inicial. 

El Consell Comarcal haurà de presentar la justificació de la despesa de personal realitzada 
i de les despeses executades, així com les despeses realitzades corresponents a la 
formació en prevenció de riscos laborals, les revisions mèdiques, les visites tècniques de 
coordinació de la prevenció de riscos laborals i altres despeses de gestió i coordinació, 
per tal de realitzar la liquidació corresponent. Es compensarà la despesa assumida per 
l’ajuntament, de la transferència total del conveni en matèria de serveis socials bàsics.

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat manifesta la seva voluntat de comptar i mantenir 
aquest suport tècnic al seu municipi durant l’any 2019, amb les mateixes característiques 
tècniques i de dedicació horària, així com la mateixa aportació de finançament municipal. 

Cost estimat educador/a social jornada 100%
Sou base 13.165,82
CDestí 5.959,10

CEspecífic 7.084,42
Quota 

patronal locomoció Triennis 
gestió (3 %) i altres 

despeses Total

26.209,34 8.216,64 500 0 1.032,78 35.958,76

Per això, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea Benestar Social i Gent Gran proposa a 
la Junta de Govern Local l’adopció dels següents: 

ACORDS

PRIMER. Aprovar el compromís d’incorporar per a l’any 2018 i mantenir per a l’any 
2019 el suport tècnic a través del Contracte Programa 2018 i es regularà mitjançant 
el conveni en matèria de serveis socials entre l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i 
el Consell Comarcal del Baix Llobregat.

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

Codi Segur de Validació 644461f88da148fc90efa27a09e7ed3b001

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

Metadades Classificador:Acta  -

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
ar

ia
 A

b
ar

ca
 M

ar
tí

n
ez

23
/0

5/
20

18
L

a 
se

cr
et

àr
ia

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=644461f88da148fc90efa27a09e7ed3b001


SEGON. Adoptar el compromís d’incloure al pressupost de l’exercici 2018 els crèdits 
corresponents per atendre aquesta despesa.

TERCER. Notificar aquest acord al Consell Comarcal als efectes corresponents.

8. Precs i preguntes.

No se’n formulen.

I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 09:45 
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.”

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital

                                                            
La secretària, Maria Abarca Martínez         

 Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.

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

Codi Segur de Validació 644461f88da148fc90efa27a09e7ed3b001

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