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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 5 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 29 D’OCTUBRE DE 2018.
Al despatx de l’Alcaldia, a les 09:25 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
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.
RÈGIM INTERIOR

ASSUMPTE: APROVACIÓ DE LES BASES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA
DE FUNCIONARI INTERÍ, GRUP A, SUBGRUP A1 I CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER A DONAR
COBERTURA A LES VACANTS I/O NECESSITATS DE PERSONAL EN LA CATEGORIA DE CAP DE
RECURSOS HUMANS, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ.

El ple de l’Ajuntament en sessió de data 2 d’octubre de 2018 va crear la plaça i
lloc de treball de cap de recursos humans (RLT núm. 96).
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2. Aprovació de les bases del procés selectiu per a cobrir, en règim
d’interinitat, una plaça de Cap de Recursos Humans.
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El servei de recursos humans de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat s’han vist
afectats per una situació de manca de personal sobrevinguda per la recent baixa
laboral d’una de les treballadores adscrites a aquest departament, el que fa necessari
l’adopció de mesures excepcionals per tal de no veure perjudicada la tramitació dels
diferents assumptes i funcionament del servei, que s’ha vist greument afectat.
L’EBEP dóna la possibilitat de realitzar processos de selecció àgils, sempre que es
compleixin els requisits constitucionals de mèrit i capacitat.
Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Règim Interior proposa a la
Junta de Govern local l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar les bases reguladores de la convocatòria del procés selectiu per a la
provisió d’una plaça de funcionari interí, grup A, subgrup A1 i creació d’una borsa de
treball per a donar cobertura a les vacants i/o necessitats de personal en la categoria
de Cap de recursos humans, mitjançant concurs-oposició.
SEGON. Obrir convocatòria pública atorgant a les persones interessades un termini de
10 dies naturals per a la presentació de sol·licituds de participació, a comptar des del
dia següent a la publicació de l’anunci de la convocatòria al DOGC i a la web municipal.
Les presents bases constitueixen un acte de tràmit qualificat i, en conseqüència, són
impugnables, en els termes dels articles 112.1 i 123.1 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
mitjançant la interposició d’un recurs potestatiu de reposició davant la Junta de Govern
Local de l’Ajuntament o directament davant l’ordre jurisdiccional contenciósadministratiu.

Per acord de la Junta de Govern Local adoptat el dia 3 de setembre de 2018, es va
adjudicar en el seu punt primer, el contracte de subministrament del sistema de
videoacta, equips de gravació i transmissió d’actes i dos anys de manteniment, a
l’empresa Ambiser Innovaciones SL, amb CIF B85355071 i per un preu total de
34.677€, IVA exclòs, les quals 31.129,56 € corresponien al subministrament del
material, software i instal·lació, i 3.547,44 €, IVA exclòs, al manteniment del segon
any, essent el primer gratuït, dins de l’Acord Marc aprovat pel CCDL i l’ACM amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2016.01). Així mateix, en el
seu punt segon s’autoritzava i disposava la despesa, de caràcter plurianual, per import
total de 41.959,17€, IVA inclòs, dels quals 37.666,77€ corresponents al
subministrament de material, software i instal·lació amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 02.920.20400 del vigent pressupost municipal, i 4.268,20 €
corresponents al manteniment del segon any, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
01.924.22699 que es consignés en el pressupost de l’any 2019.
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3. Nova adjudicació del contracte de subministrament del sistema de
videoacta dins de l'Acord Marc de l'ACM.
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La Junta de Govern Local, en acord adoptat el dia 24 de setembre de 2018, va
modificar l’acord d’adjudicació aprovat en data 3 de setembre de 2018, en ser
detectada una errada material quant a una de les aplicacions pressupostàries
consignades en l’acord, i en va aprovar la rectificació d’aquesta aplicació
pressupostària consignada en el punt segon de l’acord, essent la correcta l’aplicació
pressupostària 01.924.62601 en substitució de 02.920.20400.
Una vegada notificat l’acord d’adjudicació i abans de l’inici de la seva execució per part
de l’empresa adjudicatària, des de l’Àrea de Règim Interior s’ha emès informe
justificatiu i proposta de nova contractació en ser detectat que per error, la solució
adjudicada no era la desitjada, atès que es va adjudicar l’opció amb allotjament del
sistema en servidor local, quan al que es volia era l’opció amb allotjament del sistema
amb núvol, opció també oferta per l’empresa adjudicatària en el seu pressupost
presentat en data 13 de juliol de 2018 amb registre d’entrada 2018/7080.
L’opció de subministrament del sistema de videoactes amb allotjament al núvol té un
import total pels dos anys de 34.489,56 €, 21% d’IVA exclòs, dels quals 26.629,56 €,
IVA exclòs corresponen al subministrament de material, software i instal·lació amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 01.924.62601 del vigent pressupost municipal, i
7.860 €, IVA exclòs, corresponen al manteniment del sistema amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 01.924.22699 subordinada al crèdit que es consigni en els
pressupostos dels anys 2019 i 2020, en ser gratuït el manteniment del sistema el
primer any de contracte.
Per tant, procedeix deixar sense efectes l’adjudicació efectuada en el punt primer de
l’acord de la Junta de Govern Local de 3 de setembre de 2018, i realitzar una nova
adjudicació amb l’opció d’allotjament al núvol establint-ne l’import correcte. Com a
conseqüència, també procedeix deixar sense efectes el punt segon del mateix acord
així com el punt únic de l’acord de la Junta de Govern Local de data 24 de setembre
de 2018, i autoritzar i disposar novament la despesa correcta.
La secretària acctal. ha emès informe que queda incorporat a l’expedient.
Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Règim Interior proposa a la
Junta de Govern local l’adopció dels següents

PRIMER. Deixar sense efectes l’adjudicació realitzada en el punt primer de l’acord
adoptat per la Junta de Govern Local en data 3 de setembre de 2018, en favor de
l’empresa Ambiser Innovaciones SL, amb CIF B85355071 i per un preu total de 34.677
€, IVA exclòs, per a la contractació del subministrament del sistema de videoactes,
equips de gravació i transmissió d’actes amb un manteniment de dos anys, dins de
l’Acord Marc aprovat pel CCDL i l’ACM, en base a l’exposat en els antecedents.
SEGON. Anul·lar l’autorització i disposició de la despesa efectuada en el punt segon
de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en data 3 de setembre de 2018, per
import de 41.959,17 €, 21% d’IVA inclòs, dels quals 37.666,77 € son amb càrrec a
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ACORDS
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l’aplicació pressupostària 02.920.20400 del vigent pressupost municipal, i 4.268,20€
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 01.924.22699 que es consigni en el ressupost
de l’any 2019.
TERCER. Anul·lar la rectificació de l’aplicació pressupostària consignada en el punt
únic de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en data 24 de setembre de 2018.
QUART. Adjudicar el contracte de subministrament del sistema de videoacta, equips
de gravació i transmissió d’actes, i 2 anys de manteniment (el primer és gratuït) amb
allotjament al núvol, dins de l’Acord Marc aprovat pel CCDL i l’ACM amb destinació a
les entitats locals de Catalunya (expedient 2016.01), a l’empresa Ambiser
Innovaciones, SL, amb CIF B85355071, per import total pels dos anys de durada de
34.489,56 €, 21% d’IVA exclòs, dels quals 26.629,56 €, IVA exclòs corresponen al
subministrament de material, software i instal·lació amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 01.924.62601 del vigent pressupost municipal, i 7.860 €, IVA exclòs,
corresponen al manteniment del sistema amb càrrec a l’aplicació pressupostària
01.924.22699 subordinada al crèdit que es consigni en els pressupostos dels anys
2019 i 2020, en ser gratuït el manteniment del sistema el primer any de contracte,
segons el detall següent:
LOT 1 Sistema de videoacta,
de gravació i transmissió d’actes, i manteniment
Software de gravació, gestió i signatura digital

Preu unitat
compra

unitats

Software de retransmissió en directe

14.190,00 €
1

712,00 €
Equip de control

712,00 €
1

1.140,00 €
Sistema de vídeo sala convencional primera càmera

1.140,00 €
1

4.252,50 €
Sistema de vídeo sala convencional següents càmeres

4.252,50 €
2

1.250,90 €
Sistema d’àudio sala convencional primers 5
micròfons
Sistema d’àudio sala convencional següents
micròfons
Allotjament núvol (per TB)
Manteniment software de gravació, gestió i
signatura digital (per TB)
Manteniment software de retransmissió en directe
(per TB)

total

1
14.190,00 €

2.501,80 €
1

2.769,61 €

2.769,61 €
15

70,91 €
2.156,28 €

2

1.063,65 €
4.312,56 €

3.519,96 €

1

3.519,96 €

27,48 €

1

27,48 €

CINQUÈ. Autoritzar i disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import total de
41.732,37€, que inclou l’IVA, amb el següent desglòs:
Exercici 2018
32.221,77 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 01.924.62601 del vigent
pressupost municipal.
Exercici 2019
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equips
Sublot
1.1
Sublot
1.2
Sublot
1.3
Sublot
1.4
Sublot
1.5
Sublot
1.8
Sublot
1.9
Sublot
1.13
Sublot
1.15
Sublot
1.16
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2.609,10 € subordinat al càrrec que es consigni a l’aplicació pressupostària
01.924.22699 del pressupost de l’any 2019.
Exercici 2020
6.901,50 € subordinat al càrrec que es consigni a l’aplicació pressupostària
01.924.22699 del pressupost de l’any 2020.
SISÈ. Notificar la present resolució a l’empresa adjudicatària per al seu coneixement
i als efectes que corresponguin, així com al CDDL i a l’ACM.
BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN
4. Aprovació de la pròrroga del Conveni de col·laboració regulador del
finançament de l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA IV) i d’una
subvenció per concessió directa al Consell Comarcal del Baix Llobregat
(2018).
Rebuda amb data 16/07/2018 i registre d’entrada núm. 2018/7113 la pròrroga al
conveni de col·laboració regulador del finançament de l'Equip d'Atenció a la Infància i
Adolescència (EAIA-IV) del Baix Llobregat, corresponent a l'any 2018, en virtut de la
qual, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat la subscriu simultàniament amb els
Ajuntaments d’Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató, Esparreguera, Martorell, Olesa
de Montserrat, Pallejà, El Papiol, Sant Andreu de la Barca i Sant Esteve Sesrovires,
que constitueixen l’àmbit territorial d’actuació de l’Equip d’Atenció a la Infància i
Adolescència (EAIA IV) del Baix Llobregat.
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

SEGON. Aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa al Consell
Comarcal del Baix Llobregat amb NIF P5800011H, per un import de 1.014,91 euros,
d’acord amb l’apartat 1a de l’article 10 de l’Ordenança General de Subvencions,
destinada a finançar l'Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA IV), conforme
el text el qual s’incorpora a l’expedient.
TERCER. Autoritzar i disposar la despesa al Consell Comarcal del Baix Llobregat de
1.014,91€ amb càrrec a la partida 30.231.46500 del vigent pressupost municipal.
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PRIMER. Aprovar la pròrroga del Conveni de col·laboració regulador del finançament
de l'Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA IV) del Baix Llobregat, segons
el text que resta incorporat a l'expedient.
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QUART. Notificar el present acord d’aprovació de la Pròrroga del Conveni de
col·laboració regulador del finançament de l’equip d’Atenció a la Infància i Adolescència
(EAIA IV) del Baix Llobregat per a l’any 2018 al Consell Comarcal del Baix Llobregat.
VIA PÚBLICA
5.Aprovació del text de la tercera addenda al Conveni de col·laboració per al
manteniment de vies públiques i serveis públics subscrit amb l’Associació de
veïns de La Soleia.
L’Associació de veïns de la Soleia amb CIF G61819900 va formalitzar en data 12 de
desembre de 2014 el conveni de col·laboració per al manteniment de vies públiques i
de serveis públics a la urbanització de la Soleia pel qual s’atorgava una subvenció
destinada a sufragar parcialment les despeses assumides par l’Associació l’any anterior
com a conseqüència de la realització d’obres de manteniment, conservació, instal·lació
i/o millora de serveis en la urbanització.
El conveni té una durada de cinc anys i un import de 1.500€ que l’Ajuntament aporta
en concepte de subvenció, subordinant-se al crèdit que, per a cada exercici, autoritzin
el respectius pressupostos.
Tanmateix, per l’any 2018 l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i l’Associació de veïns
de La urbanització la Soleia tenen la voluntat de destinar una subvenció de 20.000€
per a costejar les despeses derivades de la realització de les obres d’arranjament i
asfaltat del camí d’accés a la urbanització la Soleia des de Sant Andreu de la Barca.
Amb aquesta aportació s’entendrà esgotada la subvenció anual prevista per les
despeses assumides per l’associació durant l’exercici 2017.
El 19 d’octubre de 2018 NRE: 2018/10569 l’Associació de veïns de la Soleia, sol·licita
se’ls atorgui una bestreta de 10.000€ per a poder fer front a part de las despesa que
els ha generat l’execució de les obres de millora de l’accés a la urbanització.

“L’Ajuntament es compromet a efectuar el pagament de la subvenció a la beneficiaria
en el termes previstos a la clàusula tercera d’aquests conveni.
L’Ajuntament satisfarà a l’Associació de veïns de la Soleia la quantia de 10.000€ en
el moment de la signatura de la present addenda, en concepte de bestreta, els restants
s’abonaran un cop justifiqui l’execució de les obres i l’abonament íntegre de les
factures”
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
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Això fa necessària la formalització d’una tercera addenda al conveni, que modificarà la
clàusula quarta, punt 1, que passarà a tenir redactat següent:

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

16851a9475284b1796c3b3824f475142001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

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

PRIMER. Aprovar el text de la tercera addenda al Conveni de col·laboració per al
manteniment de vies públiques i serveis públics subscrit amb l’Associació de veïns de
La Soleia que resta incorporada a l’expedient, segons el detall esmentat a la part
expositiva d’aquests acords.
SEGON. Notificar aquestes acords a la Junta de Compensació de La Soleia per al seu
coneixement i als efectes que corresponguin.
ASSUMPTES URGENTS
Fora de l'ordre del dia, abans de debatre altres assumptes que no requereixen l’adopció
de cap acord i prèvia declaració de la urgència per unanimitat i, en tot cas, amb el vot
favorable de la majoria absoluta, se sotmet a examen i votació el punt següent que
resulta aprovat amb el mateix quòrum.
ESPORTS
Urgència I. Aprovació de la concessió de les subvencions a les entitats
esportives (2017).
La Junta de Govern Local en sessió de data 10 de juliol de 2018 va aprovar la
convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva,
destinades a aquelles entitats esportives que duguin a terme actuacions d'interès
públic i social dins el terme municipal, que complementin la competència municipal,
responguin a necessitats socials o fomentin els interessos generals del municipi dins
l'àmbit de l'esport, per a activitats realitzades durant l’any 2017.

Club Futbol Corbera G64085368
Club Bàsquet Corbera G60921020
Club Hoquei Corbera G58232539
Club Patinatge Artístic Diadema Corbera G59952168
Societat Atlètica Corbera G60694890
Moto Club Corbera G59564112
Club Futbol Sala Corbera G64556160
A l’expedient queda incorporada l’acta de la Comissió d’Avaluació i el quadre amb la
puntuació obtinguda per cadascuna de les sol·licituds.
En el Consell Sectorial de l’Esport reunit el mes de juliol passat els representants de
les entitats esportives han posat en coneixement d’aquesta Regidoria que tenen
serioses dificultats per fer front a totes les despeses que es generen a principi de la
temporada esportiva i per això han sol·licitat poder disposar d’una bestreta ja que les
activitats del 2017 estan executades conforme justifiquen amb factures aportades.
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El termini per a la presentació de sol·licituds va finalitzar el dia 8 d’agost de 2018 i
s’han presentat les sol·licituds següents:
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Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea d’Esports proposa a la Junta
de Govern local l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar la concessió dels ajuts econòmics següents en el marc de la
convocatòria de subvencions destinades a entitats esportives per a activitats
realitzades durant l’any 2017, i disposar la despesa per import de 44.000,00 € amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 34.341.48900 de l'estat de despeses del vigent
pressupost municipal, segons el següent detall:
Club Futbol Corbera G64085368:
Club Bàsquet Corbera G60921020:
Club Hoquei Corbera G58232539:
Club Patinatge Artístic Diadema Corbera G59952168:
Societat Atlètica Corbera G60694890:
Moto Club Corbera G59564112:
Club Futbol Sala Corbera G64556160:
TOTAL:

8.623,80
6.898,49
5.339,48
6.941,62
6.000,00
4.402,94
5.793,67
44.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€

SEGON. Per a l’efectivitat de la subvenció serà precís que aquesta i les condicions
amb les que s’han concedit siguin acceptades, sense reserves, pel beneficiari.
S’entendrà acceptada tàcitament la subvenció, si en el termini de quinze dies comptats
a partir de la recepció de la notificació de l’atorgament l’entitat no hi ha renunciat.

a) S’haurà de justificar la realització de l’activitat subvencionada i el seu cost.
b) S’haurà de presentar memòria de l’activitat.
c) S’hauran d'aportar els originals de les factures, minutes i demés justificants de les
despeses efectuades pel beneficiari com a mínim fins l’import de la subvenció rebuda,
i que hauran de contenir tots els requisits legals que estableix la normativa vigent
aplicable i els justificants de pagament que consistiran en rebuts domiciliats o emesos
pel proveïdor segellats i signats i/o transferències bancàries on s'identifiqui l'import,
el nom del beneficiari de la transferència i el concepte del pagament. Quan les
activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb fons propis o altres
subvencions o recursos, haurà d’acreditar-se en la justificació l'import, procedència i
aplicació d'aquests fons a les activitats subvencionades.
d) El Servei gestor haurà d’estampillar en els documents aportats pel beneficiari,
el segell creat a l’efecte, de manera que quedi constància de l’import subvencionat, i
emetrà un informe de conformitat de la justificació presentada previ al pagament. Les
factures originals i els comprovants de pagament seran retornats pel mateix servei
gestor un cop revisats.

Marta Puig i Puig
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TERCER. Una vegada efectuada l’activitat, s’haurà de justificar la despesa amb la
presentació en el Registre General de l’Ajuntament dels requisits que a continuació es
detallen:
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e) Exemplars de totes les edicions, les publicacions i la propaganda o la publicitat de
l'activitat subvencionada, i també del seu resultat, si aquest consisteix en treballs
gràfics, de redacció o àudio-visuals. S'haurà de fer constar la frase “amb el suport de
l'Ajuntament de Corbera de Llobregat” juntament amb l'anagrama facilitat per
l'Ajuntament.
f) El termini per a justificar la despesa finalitzarà el 30 de novembre de 2018.
QUART. Reconèixer l’obligació del 75% de la subvencions atorgades a cadascuna de
les entitats esportives i procedir al pagament en concepte de bestreta, segons el detall
següent:

Club Futbol Corbera G64085368:
Club Bàsquet Corbera G60921020:
Club Hoquei Corbera G58232539:
Club Patinatge Artístic Diadema Corbera G59952168:
Societat Atlètica Corbera G60694890:
Moto Club Corbera G59564112:
Club Futbol Sala Corbera G64556160:
TOTAL:

6.467,85
5.173,87
4.004,61
5.206,22
4.500,00
3.302,21
4.345,25
33.000,01

€
€
€
€
€
€
€
€

CINQUÈ. Notificar-ho als interessats als efectes oportuns.
6. Precs i preguntes.
No se’n formulen.
I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 10:00
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



Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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La secretària acctal., Marta Puig Puig
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