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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 28 de gener 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 21 DE GENER DE 2019.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 08:50 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
- 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

Absents/Excusats:

- Pol Ejarque i Cortés, regidor

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.

VIA PÚBLICA

2. Aprovació certificació final de les obres de renovació de la calçada i 
voreres de la carretera de Barcelona i Can Palet (lot 2).

Per acord de la Junta de Govern Local adoptat en data 5 de novembre de 2018, es va 
adjudicar el Lot núm. 2 del contracte de les obres de conservació i manteniment de la 
calçada i voreres de la Carretera de Barcelona i Can Palet, consistent en els treballs 
de nova pavimentació de dos trams de la calçada: un davant els núms. 1 i 3 del carrer 
Ferran, l’altra davant dels números 25 al 29 del carrer Camí de la Fàbrica de la UA Can 
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Palet, a l’empresa Red de Obras y Asfaltados SL amb CIF B43862184, per import 
màxim de 13.891,00 € 21% d’IVA exclòs. Les obres es van iniciar en data 5 de 
desembre de 2018, i havien de ser executades conforme l’establert en la memòria 
valorada “Obres d’inversió en dos trams de calçada a la UA Can Palet”, signada en 
data 16 de juliol de 2018, i que va ser aprovat en l’acord d’incoació de la licitació en 
data 1 d’octubre de 2018. 

En data 10 de desembre de 2018 es va signar l’acta de recepció de les obres, i en la 
mateixa data amb registre d’entrada núm. 2018/12696, l’empresa adjudicatària va 
presentar factura 78-R que, junt amb la certificació única i final presentada amb 
registre d’entrada núm. 2018/13164, de 19 de desembre, contempla l’obra executada 
pendent de certificar per import de 16.808,11 € (IVA inclòs) que conformen l’import 
total d’adjudicació de 16.808,11 € (IVA inclòs). 

Cal indicar que l’acta de recepció determina l’inici del termini de garantia, tot i que en 
aquest expedient per tractar-se d’un procediment obert simplificat abreujat, no s’ha 
exigit dipòsit de garantia.

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, 
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, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Via Pública proposa a la 
Junta de Govern local l’adopció dels següents
 

ACORDS

PRIMER. Aprovar la certificació final de les obres del lot 2 del contracte de les obres 
de conservació i manteniment de la calçada i voreres de la Carretera de Barcelona i 
Can Palet, consistent en els treballs de nova pavimentació de dos trams de la calçada: 
un davant els núms. 1 i 3 del carrer Ferran, l’altra davant dels números 25 al 29 del 
carrer Camí de la Fàbrica de la UA Can Palet, essent l’import total de les mateixes de 
16.808,11 € (IVA inclòs), i restant pendent d’abonar al contractista la totalitat de 
l’import.

SEGON. Reconèixer l’obligació per import de 16.808,11 €, IVA inclòs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària núm. 11.1532.61920 del vigent pressupost municipal.

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

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

3. Acceptació de l’ajut del Programa complementari de millora de 
l’ocupabilitat (Xarxa de governs locals 2019-2020).
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La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 29 de novembre de 2018 va 
aprovar el Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020 en el marc 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” amb l’objecte de millorar les oportunitats 
de les persones aturades i a incentivar la generació d’ocupació, de manera que s’ha 
vingut contribuint, mitjançant la concessió de suports econòmics als ens locals, a 
pal·liar les situacions de necessitat i les problemàtiques diverses generades per la 
manca d’ocupació i la situació de vulnerabilitat social i econòmica d’un nombre elevat 
de persones i famílies.  

El present Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020 implica 
renovar el compromís de la Diputació de Barcelona de prestar suport als governs locals 
en la generació de nova ocupació, donant continuïtat al recolzament que ha vingut 
prestant en aquesta matèria en diferents Programes complementaris. Cerca també 
afavorir la inserció sociolaboral de les persones en situació de risc d’exclusió social i 
impulsar una visió estratègica territorial de creixement econòmic que permeti 
incrementar les probabilitats de que les persones desocupades trobin i mantinguin una 
feina afavorint l’impuls i el desplegament de mesures preventives, a mig/llarg termini, 
de qualificació professional, per millorar l’ocupabilitat de les persones, i el foment de 
la contractació per part de les empreses del territori, per millorar la competitivitat del 
teixit productiu local. 

La generació d’ocupació en el marc del present Programa complementari es durà a 
terme mitjançant l’atorgament d’ajuts econòmics d’acord amb les següents línies de 
suport:

1. Línia de suport a la millora de l’ocupabilitat: té per finalitat donar suport als ens 
locals per a la realització d’actuacions de foment de l’ocupació, tant de forma 
preventiva com pal·liativa. Per això es preveu contribuir al finançament de plans 
locals d’ocupació, per a la formació de persones aturades i també per afavorir 
la contractació laboral a les empreses privades, participant l’ajuntament de 
Corbera de Llobregat en la següent modalitat:

a. Modalitat de suport als plans locals d’ocupació: aquesta modalitat té per 
finalitat la contractació laboral i/o nomenament interí de persones aturades 
o desocupades, d’acord amb la definició de persona aturada inclosa en el 
present programa, tot contribuint al desplegament de polítiques actives 
d’ocupació tot fomentat el desplegament dels plans d’ocupació arreu del 
territori de la demarcació, sens perjudici de la possibilitat, recollida en 
l’article 13 del present règim, de prorrogar les contractacions o 
nomenaments ja formalitzats, d’acord amb els requisits exigits al programa. 

L'import total concedit a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat és de 85.852,95,-€ per 
les anualitats 2019 i 2020.
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De conformitat amb l'acord segon, article 23, de la resolució de la Diputació de 
Barcelona, cal acceptar expressament els ajuts concedits. 

De conformitat amb l’acord segon, article 26, els ens locals podran sol·licitar un 
avançament per un import que es correspondrà amb l’import acceptat i definitivament 
concedit de cada línia. 

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. Acceptar l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona del Programa 
complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020, en el marc del Pla “Xarxa de 
governs Locals 2016-2019” amb un import de 85.852,95,-€, així com també, 
s’accepten els termes que en regiran la seva concessió i les condicions per a la seva 
execució. 

SEGON. Sol·licitar un avançament del 50% de l’import atorgat, això és 42.926,48,-€ 
per a la línia de suport a l’ocupació local, en els termes de l’acord primer, article 26, 
de la resolució de la Diputació de Barcelona.

TERCER. Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona.

4. Precs i preguntes.

No se’n formulen.

I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 09:30 
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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