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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 3 de setembre 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 30 DE JULIOL DE 2018.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 09:15 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
- 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.

FINANCES

2. Acceptació ajuts al Programa complementari de suport integral al 
desenvolupament local

La Diputació de Barcelona ha comunicat l’acord d’aprovació del Programa 
complementari de suport integral al desenvolupament local, en el marc del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019” (ENTRA-2018-6243).

El Programa té per objecte oferir suport econòmic als governs locals de la demarcació 
de Barcelona en la realització d’inversions en equipaments, infraestructures i/o béns 
locals, tant inversió nova com inversió de manteniment, reparació i conservació, que 
siguin vertebradores del territori.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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D'acord amb l'article 12 del règim regulador que regeix el Programa l’ens destinatari 
ha de presentar l’acceptació expressa de l’ajut dins el termini establert.

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

ACORDS

PRIMER. Acceptar els ajuts de la Diputació de Barcelona inclosos en el Programa 
complementari de suport integral al desenvolupament local, així com les condicions 
per a la seva concessió i execució, en el marc del règim regulador del programa,  
d’acord amb el següent detall:

Ens Codi XGL 2018         2019   TOTAL  Tot    
Ajuntament de Corbera de Llobregat 18/X/258982      49.009,28    139.487,96 188.497,24

SEGON. Tramitar l’acceptació a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres 
administracions.

RÈGIM INTERIOR

3. Renovació assegurança de responsabilitat civil període juny 2018_2019

El 27 de setembre de 2016 mitjançant Decret d’Alcaldia  1848/2016 es va acordar  
adherir-se a l’Acord Marc dels serveis d’assegurances amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya (expedient 2015.4) de la qual n'és prenedor el Consorci Català de 
Desenvolupament Local i co-prenedores aquelles administracions i/o organismes 
públics, sòcies de l'CCDL que s'hi adhereixin. 

El 2 d’octubre de 2017 la Junta de govern local acordà, la renovació de la pòlissa 
d’assegurança de Responsabilitat Civil número 00000087439253, a l’entitat 
asseguradora Zurich Insurance PLC pel període 06/08/2017 al 05/08/2018.

Es fa necessària la renovació de l'esmentada pòlissa d'assegurança de Responsabilitat 
Civil de l'ajuntament, formalitzada amb l'entitat ZURICH INSURANCE PLC, Sucursal en 
España, amb la mediació de la consultora d'assegurances Ferrer & Ojeda, Asociados, 
Correduría de Seguros, SL pel període 06/08/2018 al 05/08/2019.

De conformitat amb la documentació presentada per l'esmentada entitat 
asseguradora, representada per la corredoria, amb registre d'entrada 6930 i 
7103/2018 de 11 i 16 de juliol de 2018, segons la qual la prima total anyal ascendeix 
a un import total de 23.228,91€, dels quals 11.630,87€ corresponen al període del 
06/08/18 al 05/02/19, i 11.598,04€ corresponen al període del 06/02/19 al 05/08/19, 
essent la forma de pagament semestral.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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La Secretaria General de l’Ajuntament ha emès informe que queda incorporat a 
l’expedient.

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

ACORDS

PRIMER. Renovar amb l'entitat asseguradora ZURICH INSURANCE PLC, Sucursal en 
España, amb CIF W0072130H, la pòlissa d'assegurança de Responsabilitat Civil 
número 00000087439253; pel preu cert i global de 23.228,91€, impostos legals 
inclosos, per al període del 06/08/18 al 05/08/19; que ha estat formalitzada a través 
de la consultora d'assegurances Ferrer & Ojeda Asociados, Correduría de Seguros, SL, 
amb NIF B58265240.

SEGON. Adjudicar a la corredoria Ferrer&Ojeda Asociados, Correduría de Seguros SL, 
el servei de mediació d’assegurances dins de l’Acord Marc dels  serveis d’assegurances 
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2015.1), de la pòlissa 
objecte de renovació pel període 06/08/18 al 05/08/19.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa, de caràcter plurianual, de la pòlissa 
d'assegurances indicada anteriorment, formalitzada amb la companyia ZURICH, per al 
període del 06/08/18 al 05/08/19, per un import total de 23.228,91€, que es farà 
efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 02.920.22400 del pressupost 
municipal vigent, subordinada al crèdit que es consigni al pressupost de l’exercici 2019, 
en les quanties següents:

Exercici 2018 …………… 11.630,87€
Exercici 2019 …………… 11.598,04€

QUART. Notificar el present acord al Consorci Català pel Desenvolupament Local, a 
Ferrer&Ojeda Asociados, Correduría de Seguros SL i a Zurich Insurance PLC.

VIA PÚBLICA

4. Incoació del subministrament d'un vehicle tipus camió per a la Brigada 
municipal en la modalitat de lloguer amb opció de compra.

És necessari proveir a la Brigada municipal d’un vehicle nou tipus camió amb grua, 
que permeti realitzar un millor servei, amb maquinària més moderna i eficaç. Aquesta 
necessitat així com les característiques essencials de la contractació queden 
suficientment acreditades a l’informe justificatiu de la contractació que forma part de 
l’expedient, i on es proposa la contractació del subministrament en la modalitat de 
lloguer amb opció de compra, establint una durada inicial de 48 mesos i amb un import 
de licitació màxim de 64.472,64 €, IVA exclòs.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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S’adjunta a l’expedient el Plec de clàusules tècnic-administratives particulars que ha 
de regular aquest contracte, i que ha estat informat favorablement per la Secretaria 
General de l’Ajuntament, quedant incorporat a l’expedient.

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

ACORDS

PRIMER. Iniciar els tràmits per a la contractació del subministrament d’un vehicle 
tipus camió amb grua per a la Brigada municipal, en la modalitat de lloguer amb opció 
de compra i mitjançant el procediment obert simplificat, i aprovar el Plec de clàusules 
tècnic-administratives particulars que, juntament amb el Plec de clàusules 
administratives generals aprovat per l’Ajuntament, regularan aquesta contractació. 
L’import de licitació màxim per a la durada inicial del contracte de 48 mesos s’estableix 
en un màxim de //64.472,64.-// €, 21% d’IVA exclòs, i es preveu que la data d’inici 
del contracte sigui l’1 d’octubre de 2018.

SEGON. Convocar el procediment obert simplificat publicant l’anunci de licitació en el 
perfil del contractant, atorgant un termini de 15 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.

TERCER. Autoritzar la despesa de caràcter plurianual, amb import màxim que inclou 
l’IVA de 78.011,89  €, que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 
11.1532.20400 de l’estat de despeses del vigent pressupost municipal, subordinada al 
crèdit que es consigni en els pressupostos dels exercicis 2019, 2020, 2021 i 2022 en 
les quanties següents:

 Exercici 2018: 4.875,74 € 
 Exercici 2019 a 2021: 19.502,97 €/any 
 Exercici 2022: 14.627,24 € 

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

SALUT PÚBLICA

5. Incoació del contracte de servei de prevenció i control de la legionel·losi

L’Ajuntament és responsable de portar a terme un programa de prevenció i control de 
la legionel·losi en les instal·lacions i edificis de les quals és titular i que són susceptibles 
de convertir-se en focus de propagació de la legionel·losi, d’acord amb el que preveuen 
el Reial Decret 865/2003 i el Decret 352/2004.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Tanmateix, l’Ajuntament no disposa dels mitjans personals i materials per portar a 
terme aquest servei, motiu pel qual es fa necessari contractar una empresa 
especialitzada.

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

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

ACORDS

PRIMER. Iniciar els tràmits per a la contractació del servei per a la prevenció i control 
de la legionel·losi en tots els edificis i instal·lacions de titularitat municipal, mitjançant 
el procediment obert simplificat abreujat, i aprovar el Plec de clàusules administratives 
particulars i el Plec de condicions 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 20.510,00 €, 21% d’IVA exclòs, per a 
l’any de durada del contracte.

La data inicialment prevista d’inici del contracte és l’1 de setembre 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 24.817,10 euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 24.311.22700 del pressupost municipal vigent, subordinada al crèdit 
que es consigni en el pressupost de l’exercici 2019, amb el següent desglòs:

 Exercici 2018...................... 8.272,37 €
 Exercici 2019...................... 16.544,73 €

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

6. Declaració licitació deserta contracte servei control de plagues

En data 2 de juliol de 2018, La Junta de Govern Local va adoptar l’acord per iniciar la 
tramitació de l’expedient de contractació del servei de control de plagues a tots els 
edificis i instal·lacions de titularitat municipal, mitjançant el procediment obert 
simplificat abreujat i amb presentació de Sobre Digital, per un període d’un any amb 
efectes 1 d’agost de 2018. La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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contractant de la Corporació en data 2 de juliol de 2018, amb un període de deu (10) 
dies hàbils per a presentar ofertes, essent l’últim dia el 16 de juliol de 2018 a les 23.59 
hores. 

Una vegada finalitzat aquest termini cap empresa ha presentat oferta, tal i com es 
constata una vegada iniciat el procés per a obrir els Sobres Digitals, i obtenir un 
certificat de l’eina Sobre Digital en data 18 de juliol de 2018, que s’incorpora a 
l’expedient, sense cap oferta presentada.
 
En conseqüència, procedeix elevar a la Junta de Govern Local, com a òrgan de 
contractació, la proposta per declarar la licitació deserta i per anul·lar l’autorització de 
la despesa, de caràcter plurianual, per import de 7.260,00 € (IVA inclòs) amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 24.311.22700 del pressupost municipal vigent i 
subordinada al crèdit consignat al pressupost de l’exercici 2019 en les quanties 
establertes en el resolent tercer de l’acord d’incoació, tal i com se’n desprèn de 
l’informe emès en data 18 de juliol de 2018 per la responsable del Servei de 
Contractació, i que forma part de l’expedient.

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

ACORDS

PRIMER. Declarar desert el procediment de licitació del contracte de servei de control 
de plagues a tots els edificis i instal·lacions de titularitat municipal, aprovat per acord 
de la Junta de Govern Local de data 2 de juliol de 2018.

SEGON. Anul·lar la despesa de caràcter plurianual per import total de 7.260,00 €, IVA 
inclòs, autoritzada en el resolent tercer de l’acord d’incoació. 

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 els punts següents que 
resulta aprovat amb el mateix quòrum.

SALUT PÚBLICA

Urgència 1. Aprovació conveni col·laboració amb el Consell Comarcal per a la 
realització del control de mosquits 2018.

L’augment de diferents poblacions de mosquits en el territori que s’ha produït en els 
darrers anys, i el risc de que pugui provocar l’aparició de malalties en que aquests 
insectes poden ser els transmissor, fa necessari actuar preventivament sobre aquests 
vectors, per intentar minimitzar aquest risc.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Donat que els ens locals tenen competències en el control de plagues, i , entre d’altres 
espècies, el control de mosquits, el Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona 
va establir un conveni de col·laboració, en 2015, amb el Servei de Control de Mosquits 
del Consell Comarcal del Baix Llobregat, únic organisme competent a la demarcació 
de Barcelona.

A principis de 2016 l’Ajuntament de Corbera de Llobregat va sol·licitar al Servei de 
Control de Mosquits del Baix Llobregat un estudi gratuït per a poder conèixer la 
diagnosi entomològica de culícids, amb la finalitat de fomentar-ne la seva prevenció i 
control i la possibilitat de la incorporació del municipi de Corbera de Llobregat a la 
Campanya del Control de Mosquits del Baix Llobregat.

Al febrer de 2017, rebem del Consell Comarcal del Baix Llobregat l’informe amb una 
proposta de control que es durà a terme un cop signat el conveni corresponent (text 
del qual annexem a la proposta) i amb l’aportació una quota municipal calculada en 
7500€ anuals. La proposta inclou els següents punts:

 Prospecció continuada dels focus detectats en l’àmbit rural i natural amb el 
tractament larvicida quan hi hagi presència de larves.

 Tractament periòdic segons calendari establert dels embornals del municipi.
 Seguiment i control dels llocs de vigilància especial.
 Aplicacions de tipus adulticida en el moment en què el criteri tècnic ho faci 

aconsellable.
 Accés als materials de difusió, comunicació social i educació editats pel Servei 

els darrers anus. Disponibilitat dels tècnics per fer xerrades informatives al 
municipi.

 Seguiment de les poblacions de mosquits adults al Baix amb els paranys de 
captura EVS amb CO2 com atraient.

 Realització de les Inspeccions Entomològiques segons el Protocol de Vigilància 
i Control d’Arbovirosis de la Generalitat per dengue, Chikungunya, VNO i Zika.

 Recepció, seguiment i solució de les reclamacions dels habitants del municipi, 
amb accés a extranet.

 Manteniment del contacte necessari amb els tècnics municipals.
 Elaboració final de la cartografia de focus de cria de mosquits tant pel que fa a 

embornals com a focus de cria rurals i naturals.
 Presentació de la memòria final en el primer trimestre de 2018

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

ACORDS

PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració per a la realització de les activitats de 
control de mosquits durant l’any 2018.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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SEGON. Autoritzar i disposar l’aportació al Consell Comarcal del Baix Llobregat amb 
NIF P5800011H, corresponent a l’exercici 2018, d’un import de 7.500,00€ amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 24.311.46500 del vigent pressupost municipal. 

TERCER . Donar trasllat d’aquest acord Consell Comarcal del Baix Llobregat pel seu 
coneixement i efectes. 

MEDI AMBIENT

Urgència 2. Aprovació conveni tipus PPI

Els incendis forestals són una clara i present realitat del territori forestal del que formen 
part els municipis, i quan es produeixen poden causar greus danys a persones, béns i 
espais naturals d’aquest territori.

El 23 de maig de 2014, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat, va aprovar el Conveni marc de cooperació i col·laboració a formalitzar entre 
la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, l’Agrupació de 
defensa forestal del Massís de l’Ordal i la Federació d’ADF del Baix Llobregat, per a la 
gestió i l’execució dels Plans del programa de suport als municipis en matèria de 
prevenció d’incendis forestals. Aquest conveni era vigent fins el 31 de desembre de 
2017.

La Diputació de Barcelona ha impulsat la tramitació d’un conveni tipus que pretén 
establir, de comú acord, una forma simplificada de gestió que permeti donar resposta 
ràpida i eficaç a l’execució dels Plans del programa de suport als municipis en matèria 
de prevenció d’incendis forestals.

Mitjançant el conveni de col·laboració es regulen les relacions entre la Diputació de 
Barcelona, els diferents Ajuntaments i les Agrupacions de Defensa Forestal.

Els programes territorials de prevenció d’incendis forestals del conveni són:
- Pla municipal de Prevenció d’Incendis forestals (PPI)
- Pla d’informació i Vigilància contra Incendis forestals (PVI)

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 31/05/18, ha adoptat un 
acord (núm. Reg. 263) sobre “Conveni Diputació, Ajuntament i ADF desenvolupament 
programes de suport prevenció incendis forestals”. 

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

ACORDS

PRIMER. Aprovar el conveni tipus a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i l’Agrupació de Defensa Forestal del Massís de 
l’Ordal per al desenvolupament dels programes territorials del pla de suport als 
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municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals, durant l’any 2018 i prorrogable 
per un any més.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 1.242,30€, a l’ADF Massís de 
l’Ordal, amb NIF G58383258, equivalents al 15% del pressupost del programa anual 
2018 corresponent al PPI, amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 12.136.48900 del 
pressupost municipal.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa per import de 508,73€, a Repsol comercial 
de productos petrolíferos SA, amb NIF A80298839, equivalents al pressupost del 
programa anual 2018 corresponent al PVI, amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 
20.136.22103 del pressupost municipal.

QUART. Facultar l’alcaldessa Sra. Montserrat Febrero i Piera, o persona en qui delegui, 
per a la signatura de l’esmentat conveni.

CINQUÈ. Notificar-ho a la Diputació de Barcelona.

SERVEIS PÚBLICS

Urgència 3. Aprovar la sol·licitud de subvenció destinada a la “projecte per 
al foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus 
municipals.” 

El 4 de maig de 2018 el Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya 
aprova les bases que han de regular la concessió de subvencions destinada a projectes 
de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals i es  
s’obre la convocatòria per la concurrència competitiva per a la   concessió de la 
subvenció amb ref. BDNS403403.

El 15 de juny de 2018 es publica al DOGC les bases que han de regular la concessió 
de la subvenció i s’atorga un termini de 2 mesos per a que els interessats presentin 
les seves sol·licituds.

Els governs locals són actors clau en la planificació i gestió dels residus i els que,  en 
bona part, han d’executar de forma directa les accions concretes que derivin  de les 
polítiques marc. L’administració local  ha d’actuar  com a facilitadora, promocionant 
accions per a reduir  o evitar la generació  de residus.  Per aconseguir-ho, es necessari  
planificar i aplicar a mitjà i llarg termini una estratègia que permeti aconseguir-ho.

Amb aquest fi, l’Ajuntament de Corbera realitzarà una campanya de sensibilització i 
comunicació dirigida a la població, als grans generadors i a les escoles. També te 
previst  realitzar una prova pilot  per a instal·lar compostadors  comunitaris  en alguns 
punts del municipi i es realitzarà control amb TAG als grans generadors. Amb tot això 
es pretén aconseguir  millorar els nivells qualitatius i quantitatius  de la FORM i 
potenciar  l’auto compostatge
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Així, el total de l’import per a dur a terme el projecte per al foment de la recollida 
selectiva de la fracció orgànica de residus municipals serà de 66.190,03€. I d’acord 
amb la subvenció objecte de la present proposta l’import es correspondria amb el 75% 
de l’import.

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

ACORDS

PRIMER. Aprovar la sol·licitud de subvenció destinada a la “projecte per al foment 
de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals” 
convocatòria TES/954/2018 ref  BDNS BDNS403403. de l’Agència de Residus de 
Catalunya. La subvenció que es sol·licita equival al 75% del pressupost de l’actuació 
valorada en 66.190,03€, això és, la quantitat de 50.815,00€.

SEGON. Facultar l’alcaldessa per a la formalització dels documents necessaris per a la 
presentació de la sol·licitud.

RÈGIM INTERIOR

Urgència 4.  Aprovació contracte de subministrament, en la modalitat 
d'arrendament operatiu, d'1 vehicle Toyota Auris híbrid, dins de l'Acord Marc 
de la CCDL/ACM.

El 30 de novembre de 2012 l’Ajuntament de Corbera de Llobregat va acordar adherir-
se al sistema de contractació centralitzada que amb destinació als ens locals de 
Catalunya es realitzi en les diverses categories d’adquisicions previstes en l’article 205 
del TRLCSP, pel Consorci de Desenvolupament Local de Catalunya.

Atès que és necessari un vehicle per l’Àrea de Règim Intern de l’Ajuntament perquè 
els treballadors municipals es puguin desplaçar i fer les seves tasques. 

El 20 de juliol de 2018, des del departament de Compres i Contractació s’ha emès un 
informe que queda incorporat a l’expedient, amb la justificació de la contractació.

Dins del plec de prescripcions tècniques que regula l’Acord Marc pel subministrament 
de vehicles en les modalitats de compra i arrendament amb opció de compra amb 
destinació a les Entitats Locals de Catalunya consten 11 lots de vehicles amb diferents 
característiques.

Vist que el sublot 1.3 s’ajusta a les necessitats actuals.

Vista l’oferta presentada pel ALD Automotive SAU amb registre d’entrada 7339/2018 
segons el qual la prima mensual és de 330,52€ IVA exclòs.

La Secretaria General de l’Ajuntament ha emès informe que queda incorporat a 
l’expedient.
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Per això, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Règim Interior proposa a la Junta 
de Govern Local l’adopció dels següents: 

ACORDS

PRIMER. Adjudicar, dins l’Acord Marc aprovat pel Consorci Català pel 
Desenvolupament Local de Catalunya, el contracte de subministrament, en la 
modalitat d’arrendament operatiu d’un vehicle per l’Àrea de Règim Interior de 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, segons el detall següent:

Adjudicatari: ALD Automotive SAU  CIF A80292667
Vehicle: Toyota Auris 1.8 140H Hybrid Active (B.Plus)
Durada contracte: 48 mesos
Quilometratge anual: 10.000 Kms
Preu vehicle: 399,93€ al mes, IVA inclòs
Abonament quilòmetres no consumits: 0,0222 euros/Km sense IVA
Pagament quilòmetres per excés: 0,0222 euros/Km sense IVA
Opció de compra a 48 mesos: 12.278,95 euros més IVA

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import total de 
19.196,60€, que inclou l’IVA, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 02.920.20400 
del vigent pressupost municipal i subordinada al crèdit que es consigni en el pressupost 
dels anys 2019, 2020, 2021 i 2022, en les quanties següents i condicionat a la data 
de lliurament del vehicle, ja que en el PCAP determina que el termini màxim de 
lliurament és de 60 díes a comptar des de la data de la comanda, amb una previsió a 
1 de setembre de 2018:

Exercici 2018 ..............  1.599,72€
Exercici 2019 ..............  4.799,15€
Exercici 2020 ..............  4.799,15€
Exercici 2021 ..............  4.799,15€
Exercici 2022 ..............  3.199,43€

TERCER. Notificar el present acord al CCDL/ACM i a ALD Automotive SAU, pel seu 
coneixement.

ALCALDIA

Urgència 5. Proposta d'incoació del subministrament amb instal·lació de 
tanques perimetrals en diverses instal·lacions i/o edificis de titularitat 
municipal.

És necessari realitzar diversos tancament perimetrals en diferents instal·lacions i/o 
edificis municipals. En concret, des de l’Àrea d’Esports sol·liciten el tancament 
perimetral de dues pistes cobertes per a adaptar-les a la pràctica de l’hoquei patins. 
Des de l’Àrea d’Ensenyament sol·liciten la reposició d’un tram del tancament perimetral 
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de l’Escola Jaume Balmes. Des de l’Àrea d’Habitatge sol·liciten el tancament perimetral 
posterior i lateral de la finca on s’ubiquen els habitatges de protecció oficial.

Des dels serveis tècnics s’han emès els documents tècnics que serviran com a base 
per a l’execució del contracte que, atesa les seves característiques, es dividirà en tres 
lots, un per a cada actuació a realitzar.

Tal i com se’n desprèn de l’informe justificatiu de la contractació emès conjuntament 
des de les tres àrees afectades, per a donar compliment a les sol·licituds efectuades 
cal el subministrament i instal·lació de les tanques perimetrals necessàries i resta 
d’elements que n’assegurin el seu ús i seguretat, per part d’una empresa 
especialitzada.

En aquest sentit, procedeix iniciar la tramitació anticipada d’un nou expedient de 
contractació, d’acord amb el que es disposa a l’art. 30.4 i 5 de les Bases d’Execució 
del pressupost 2018.

S’adjunta a l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars i les condicions 
d’execució per a cada lot 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 Regidoria delegada de l’Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents: 

ACORDS

PRIMER. Iniciar la tramitació anticipada, de l’expedient de contractació del 
subministrament amb instal·lació de tanques perimetrals en diferents instal·lacions i/o 
edificis de titularitat municipal, mitjançant el procediment obert simplificat, i aprovar 
el Plec de clàusules administratives particulars i les condicions d’execució que, 
juntament amb el Plec de clàusules administratives generals aprovat per l’Ajuntament, 
regularan aquesta contractació que es dividirà en tres lots. L’import de licitació total 
s’estableix en un màxim de //55.961,98.-// €, 21% d’IVA exclòs, amb el següent 
desglòs per lots:

a) Lot núm. 1: Subministrament i col·locació de tancament perimetral metàl·lic al 
carrer Casanova, 26, en el vessant posterior lateral de la finca dels habitatges 
de protecció oficial (HPO).

Pressupost de licitació: 8.852,45 €, 21% IVA exclòs
Termini d’execució: 15 dies

b) Lot núm. 2: Subministrament i col·locació d’un tram de tancament perimetral 
metàl·lic a l’Escola Jaume Balmes, situada al carrer Sant Jordi, 27-29.

Pressupost de licitació: 18.598,86 €, 21% IVA exclòs
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Termini d’execució: 15 dies

c) Lot núm. 3: Subministrament i col·locació de tanques perimetrals i xarxes de 
protecció per a les dues pistes de joc cobertes existents al carrer Josep 
Tarradellas, 2-4-6, dins del recinte d’instal·lacions esportives municipals. 

Pressupost de licitació: 28.510,67 €, 21% IVA exclòs
Termini d’execució: 1 mes

SEGON. Convocar el procediment obert simplificat publicant l’anunci de licitació en el 
perfil del contractant, atorgant un termini de 15 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.

TERCER. Autoritzar la despesa per a cada lot, IVA inclòs, que es farà efectiva amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses del vigent pressupost 
municipal, que es relacionen a continuació, condicionades a l’aprovació definitiva de la 
modificació de crèdit núm. 11/2018:

Lot 1 ................ 14.1522.68200 ................... 10.711,46 €
Lot 2 ................ 31.323.63200...................... 22.504,62 €
Lot 3 ................ 34.342.63206 ..................... 34.497,91 €

QUART. Condicionar l’adjudicació d’aquest contracte a l’efectiva aprovació definitiva 
de la modificació de crèdit núm. 11/2018.

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

ESPORTS

Urgència 6. Proposta d'adjudicació del contracte de servei per a la gestió i 
execució de les activitats esportives municipals

En data 4 de juny de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de 
l’expedient de licitació per a la contractació del servei per a la gestió i execució de les 
activitats esportives municipals, i es va convocar la licitació, pel procediment obert 
amb presentació d’ofertes mitjançant Sobre Digital, amb un pressupost base de 
licitació de //156.723,00.-// €, 21% d’IVA exclòs, pels tres anys de durada inicial del 
contracte, establint com a data d’inici prevista del servei l’1 de setembre de 2018.

La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació 
en data 5 de juny de 2018, amb un període de quinze (15) dies naturals per a presentar 
ofertes, essent l’últim dia el 20 de juny de 2018 a les 23.59 hores. Dins el període 
presentació se’n van presentar tres (3), Sportise Creative Solutions SL, amb CIF 
B65700734 i registre d’entrada núm. 2018/6007, Llop Gestió Esportiva SL, amb CIF 
B62538228 i registre d’entrada núm. 2018/6019, i Safis Sports SL, amb CIF 
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B59987399 i registre d’entrada núm. 2018/6038, de les quals només ha resultat 
acceptada per a la seva valoració l’empresa Sportise Creative Solutions, SL, essent 
excloses les altres dues, pels motius que consten en les actes de la Mesa de 
Contractació dels dies 25 de juny i 2 de juliol, i que es van publicar en el perfil del 
contractant.

De la valoració efectuada per la Mesa de Contractació amb el resultat que consta en 
l’acta emesa en data 10 de juliol de 2018, que s’incorpora a l’expedient, es va proposar 
l’adjudicació del contracte a l’única empresa licitadora admesa Sportise Creative 
Solutions SL, amb CIF B65700734, en haver obtingut la màxima puntuació amb 69,50 
punts, i proposar un import total de 148.974,00 €, 21% d’IVA exclòs, per a la totalitat 
de la durada inicial del contracte, sense haver incorregut en baixa anormal.

Per Decret d’Alcaldia núm. 2018/1217, de 10 de juliol, es va requerir l’empresa 
Sportise Creative Solutions SL, amb CIF B65700734, per a què en el termini màxim 
de 10 dies hàbils a comptar de la recepció del mateix, diposités l’import corresponent 
a la fiança definitiva del 5% de l’import d’adjudicació, així com la presentació de la 
documentació assenyalada en la clàusula VI.12 del PCAP, aportant tots els documents 
acreditatius de les dades consignades en el DEUC presentat, quant a solvència 
econòmica i tècnica, i quant a personalitat de l’empresari amb aportació d’escriptures 
de constitució de l’empresa que continguin els estatuts de la mateixa, i de la persona 
que ostenta la representació de la mateixa i que va signar l’oferta en qualitat 
d’administrador.

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

ACORDS

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei per a la gestió i execució de les activitats 
esportives municipals, a l’empresa Sportise Creative Solutions SL, amb CIF 
B65700734, per import total de 148.974,00, 21% d’IVA exclòs, pels tres anys de 
durada inicial de contracte, establint com a data d’inici del mateix l’1 de setembre de 
2018, 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.

TERCER. Anul·lar l’autorització de la despesa per import de //9.376,29.-// € dels 
pressupostos del 2018, 2019, 2020 i del 2021 aprovada en el resolent tercer de l’acord 
d’incoació d’aquest expedient, amb el següent desglòs:

Exercici 2018 ....................... 1.250,17 €
Exercici 2019 a 2020 ............  3.125,43 €/any
Exercici 2021 ....................... 1.875,26 €
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QUART. Disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import total màxim del 
contracte de 180.258,54 euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 34.341.22706 del pressupost municipal vigent, subordinada 
al crèdit que es consigni en els pressupostos dels exercicis 2019, 2020 i 2021 atenent 
el següent desglòs:

 Exercici 2018: 24.034,47 € 
 Exercici 2019 a 2020: 60.086,18 €/any 
 Exercici 2021: 36.051,71 € 

CINQUÈ. Formalitzar el present contracte en document administratiu, que serà signat 
amb certificat digital reconegut, una vegada transcorreguts 15 dies hàbils següents a 
la remissió de la notificació de l’adjudicació als licitadors, al qual s’annexarà els plecs 
de clàusules com a part integrant, i es publicarà en un termini no superior a quinze 
dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant.

ENSENYAMENT

Urgència 7. Proposta d'adjudicació del contracte de servei per a la prestació 
del servei públic d'Escola Bressol Municipal El Petit Corb.

En data 7 de maig de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de 
l’expedient de contractació del servei que consisteix en la prestació del servei públic 
de l’Escola Bressol Municipal El Petit Corb a Corbera de Llobregat, mitjançant el 
procediment obert amb tramitació per la via d’urgència, i el Plec de clàusules 
administratives particulars i Plec de prescripcions tècniques que, juntament amb el 
Plec de clàusules administratives generals aprovat per l’Ajuntament, havien de 
regular-ne la contractació, establint l’import de licitació màxim en 150.000 €/any, 
corresponents a l’aportació econòmica màxima que efectuarà l’Administració en favor 
de l’adjudicatari, i essent el pressupost d’explotació anual del contracte de 367.382,45 
€, exempt d’IVA. La durada inicial es va establir en un any, amb efectes 1 de setembre 
de 2018, podent ser prorrogat per un any més.

En el mateix acord es va convocar el procediment obert amb la publicació de l’anunci 
al perfil del contractant, atorgant un termini de 8 dies naturals per a presentar les 
proposicions, a partir del següent a aquell en què hi aparegués publicat. L’anunci en 
el perfil del contractant va ser publicat el 7 de maig de 2018.

Dins el període de presentació de proposicions, tres empreses van presentar consultes 
i/o al·legacions sobre el contingut dels esmentats plecs, motiu pel qual des de l’Alcaldia 
es va resoldre la suspensió dels terminis per a presentar proposicions, fins que es 
pogués determinar l’abast real dels fets.

Un cop efectuades les comprovacions oportunes i analitzat el detall de les consultes 
efectuades, es va considerar necessària la introducció d’uns canvis en els plecs 
aprovats els quals tenien, en tot cas, la consideració de modificacions substancials. En 
conseqüència, es va procedir a la seva aprovació mitjançant Decret d’Alcaldia per 
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avocació puntual de la competència, atorgant a les persones interessades un nou 
termini per a la presentació de les seves proposicions. L’anunci amb el nou termini es 
va publicar en el perfil del contractant en data 13 de juny de 2018, previ enviament 
de l’anunci al DOUE en data 12 de juny de 2018 per tractar-se d’un contracte SARA 
amb els nous canvis introduïts, finalitzant el nou termini el 27 de juny de 2018 a les 
14.30 hores.

Dins el període de presentació se’n van presentar quatre (4), Serveis per a la infància 
Créixer Junts, SL amb CIF B63248629 i registre d’entrada presencial 2018/6277, de 
27 de juny; Serveis a les persones Encís, SCCL amb CIF F60137411 i registre d’entrada 
presencial 2018/6324, de 27 de juny; Serveis Educatius Cavall de Cartró, SL, amb CIF 
B63618045 i registre d’entrada 2018/6376, de 28 de juny, havent anunciat 
correctament l’enviament de les pliques per correus amb registre d’entrada 
2018/6322, de 27 de juny; Fundació Pia Institut Pere Tarrés Educació en l’Esplai, amb 
CIF R5800395E i registre d’entrada 2018/6378, de 28 de juny, havent anunciat 
correctament l’enviament de les pliques per correus amb registre d’entrada 
2018/6323, de 27 de juny.

De les posteriors actes d’obertura de proposicions i de l’acta de valoració i adjudicació 
emesa per la Mesa de Contractació en data 16 de juliol de 2018 i que es troba publicada 
en el perfil del contractant, han resultat acceptades totes les proposicions excepte la 
de Fundació Pia Institut Pere Tarrés Educació en l’Esplai, amb CIF R5800395E, essent 
la millor oferta la presentada per Serveis per a la infància Créixer Junts, SL amb CIF 
B63248629, en haver obtingut la màxima puntuació amb 92,53 punts, i proposar un 
import de quota d’escolarització de 167,50 €/mes, exempt d’IVA, sense haver 
incorregut en baixa anormal, essent proposada per a la seva adjudicació.

Per Decret d’Alcaldia núm. 2018/1289, de 18 de juliol, es va requerir l’empresa Serveis 
per a la infància Créixer Junts, SL amb CIF B63248629, per a què en el termini màxim 
de 5 dies hàbils a comptar de la recepció del mateix, diposités l’import corresponent a 
la fiança definitiva del 5% de l’import d’adjudicació, al 5% de l’import d’adjudicació, 
entenent com a tal l’import fix que abonarà anualment l’Ajuntament a l’empresa 
adjudicatària, així com la presentació de la documentació assenyalada en la clàusula 
51a. del PCAP, relativa a la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil amb els 
documents acreditatius de trobar-se vigent i al corrent de pagament.

Per això, 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 servei per a la prestació del servei públic de l’Escola 
Bressol Municipal El Petit Corb, a l’empresa Créixer Junts, SL amb CIF B63248629, 
establint la de quota d’escolarització de //167,50.-// €/mes, exempt d’IVA, amb 
aportació fixa de l’ajuntament de 150.000 €/any, per un any de durada inicial de 
contracte, amb la possibilitat de ser prorrogat per un any més, establint com a data 
d’inici del mateix l’1 de setembre de 2018, amb subjecció al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, al Plec de Prescripcions Tècniques, al Plec de Clàusules 
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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.

TERCER. Disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import total màxim del 
contracte de 150.000,00 euros (exempt d’IVA), que es farà efectiva amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 31.323.47900 del pressupost municipal vigent, subordinada 
al crèdit que es consigni en el pressupost de l’exercici 2019, amb el
següent desglòs:

 Exercici 2018 ......................   50.000,00 €
 Exercici 2019....................... 100.000,00 €

QUART. Formalitzar el present contracte en document administratiu, que serà signat 
amb certificat digital reconegut, una vegada transcorreguts 15 dies hàbils següents a 
la remissió de la notificació de l’adjudicació als licitadors, al qual s’annexarà els plecs 
de clàusules com a part integrant, i es publicarà en un termini no superior a quinze 
dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant.

La formalització d'aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un 
termini no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de 
contractant i en el DOUE.

SERVEIS PÚBLICS

Urgència 8. Deixar sense efecte la modificació del contracte per a la gestió 
integral del servei de l'enllumenat públic i de serveis de consum energètic 
amb inversió.

En data 16 de juliol de 2018, la Junta de Govern Local va aprovar la modificació quarta 
del contracte de gestió integral del servei de l’enllumenat públic i de serveis de consum 
energètic amb inversions a les instal·lacions municipals, per incorporació de la 
prestació P5.1, amb efectes 1 de novembre de 2018. Aquest expedient havia estat 
sotmès a l’aprovació prèvia de la Comissió Assessora, amb l’emissió del DICTAMEN de 
data 11 de juliol de 2018.

Una vegada aprovat l’expedient, aquesta Regidoria va tenir coneixement verbal  per 
l’empresa adjudicatària Elecnor, SA, que per l’empresa proveïdora del material  s’havia 
posat de manifest que es tancaven les seves instal·lacions en el mes d’agost de 2018, 
resultant molt difícil el subministrament dels nous elements i posteriors recanvis que 
tinguin a veure amb l’execució de la prestació P5.1.

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

Codi Segur de Validació 70ef0ffb0c754bdfb75384b387bef236001

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

05
/0

9/
20

18
L

a 
se

cr
et

àr
ia

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=70ef0ffb0c754bdfb75384b387bef236001


En data 17 de juliol de 2018 es va emetre una Provisió de la Regidoria en la que es 
deixava sense efecte l’acord adoptat i sense notificar l’acord d’aprovació de la 
modificació.

Elecnor SA, en data d’avui, ha presentat un escrit (ENTRA-2018-7467) acreditant que 
l’empesa fabricant de les lluminàries ha comunicat que les operacions queden 
aturades, no acceptant cap mena de comandes posteriors. Així mateix, manifesta que 
està en procés de poder proposar a l’Ajuntament un altre fabricant que compleixi els 
requisits fixats en la primera proposta.

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

ACORDS

PRIMER. Deixar sense efecte els acords adoptats per la Junta de Govern Local en data 
16 de juliol de 2018, relatius a l’aprovació de la modificació del contracte per a la 
gestió integral del servei de l’enllumenat públic i de serveis de consum energètic amb 
inversió a les instal·lacions municipals, formalitzat amb l’empresa Elecnor, SA, amb 
CIF A-48027056, per incorporació de la prestació P5.1 que comportava un augment 
anual per import de //33.506,08.-// €, 21% d’IVA exclòs, amb efectes 1 de novembre 
de 2018, en base a l’indicat en la part expositiva.

SEGON. Anul·lar l’acord quart relatiu a l’autorització i disposició de la despesa en el 
pressupost municipal i les consignacions de caràcter plurianual en els corresponents 
pressupostos del 2018 al 2026.

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

RÈGIM INTERIOR

Urgència 9. Procés selecció arquitecte tècnic i enginyer tècnic d'obres 
públiques.

L’11 de juny de 2018, RE 5584/2018, l’Ajuntament de Sant Just Desvern sol·licita 
autorització d’una comissió de serveis a favor del funcionari, Sr. R. M. C.  (LOPD), 
arquitecte tècnic, per a la realització de funcions pròpies d’aparellador adscrit a l’àrea 
de Planificació territorial, Habitatge i Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Just 
Desvern, pel període inicial d’un any, prorrogable per un any més, a partir de l’1 de 
juliol de 2018

El decret d’Alcaldia 2090/2017, de 22 de novembre de 2017, va resoldre accedir a la 
petició formulada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, adscrivint en comissió de 
serveis a la funcionària d’aquest Ajuntament Sra. E.G.M. (LOPD) amb número de DNI 
(LOPD), Enginyera Tècnica d’Obres Públiques, per un període de 6 mesos, a comptar 
des de l’1 de gener de 2018 i fins el 30 de juny de 2018.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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La senyora G. (LOPD) té concedida una comissió de serveis des del 31 d’agost de 
2009, i l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha anat sol·licitant noves comissions de 
serveis.

En data 15 de juny de 2018, mitjançant decret de personal número 282/2018, de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, es resol nomenar amb caràcter definitiu a la 
senyora E.G.M. (LOPD) amb número de DNI (LOPD), com a enginyera tècnica d’obra 
pública, amb efectes a data 1 de juliol de 2018.

El decret 1191/2018 de data 6 de juliol va resoldre declarar la comissió de serveis de 
la senyora E.G.M. (LOPD), que tenia atorgada mitjançant decret 2090/2017 de data 
22 de novembre, com a enginyera tècnica d’obres públiques de l’AMB, amb efectes 30 
de juny de 2018.

En quedar vacants les places referides, es necessita que les tasques que portaven a 
terme cadascun d’aquests treballadors siguin assumides per un/a altre treballador/ora, 
ja que en cas contrari, els serveis que es realitzen en el departament es veurien 
afectats notablement amb els perjudicis que això comportaria a l’organització.

En aquest moments  l’Ajuntament de Corbera de Llobregat no disposa de borsa 
d’arquitecte tècnic ni d’enginyer tècnic d’obres públiques vigents, esdevenint 
necessari, per tal de poder cobrir possibles suplències, la creació d’una borsa de 
treball, i la cobertura amb caràcter d’urgència de les vacants de la plaça d’arquitecte 
tècnic i d’enginyer tècnic d’obres públiques. 

L’EBEP i el Decret 214/1990, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de 
les entitats locals, dona la possibilitat de realitzar processos de selecció àgils, sempre 
que es compleixin amb els requisits constitucionals de mèrit i capacitat. 

Per això, 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 del procés selectiu per tal de cobrir la vacant, 
mitjançant nomenaments interí, i possibles suplències del personal de plantilla i per a 
llocs de treball inclosos en la categoria d’arquitecte tècnic i per a llocs de treball 
inclosos en la categoria d’enginyer tècnic d’obres públiques, mitjançant concurs-
oposició, i ordenar la seva publicació integra al BOPB, al tauler d’edictes de la 
Corporació i al web municipal, i la publicació d’un anunci al DOGC on es contingui 
extracte de la convocatòria i dades del BOPB en el que s’hagin publicat les 
corresponents bases.

SEGON. Obrir convocatòria pública atorgant a les persones interessades un termini 
de 20 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 en el DOGC. 
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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 contenciós-
administratiu.

FIANCES

Urgència 10.  Modificació del preu públic de l'Escola Bressol Municipal.

L’objecte d’aquest expedient és la modificació dels preus públics de l’Escola Bressol 
Municipal el Petit Corb pel curs 2018/2019, continguts en l’annex de l’ordenança 
número 22, general reguladora dels preus públics. En concret es modifica la quota 
mensual d’escolarització de jornada completa, actualment establerta en 169 €, que ha 
variat amb l’oferta realitzada per l’empresa adjudicatària. 

L’article 47 del TRLRHL determina que l’establiment o la modificació dels preus públics 
correspondrà al Ple de la corporació, sense perjudici de les seves facultats de delegació 
en la Junta de Govern Local, delegació que en el cas de l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat es va efectuar per acord del Ple municipal, de 30 de juny de 2015.

Atesa la manca de convocatòria de sessions ordinàries de la Comissió Assessora abans 
de la data de posada en funcionament del servei, prevista a partir de l’1 de setembre 
de 2018, aquesta Alcaldia considera necessària, per a poder aplicar la nova quota 
d’escolarització de jornada completa, la inclusió d’aquesta proposta en l’ordre del dia 
per la via d’urgència en els termes de l’article 123.2 ROFRJ. 

Consten a l’expedient els informes emesos pel tècnic d’ensenyament i per la cap de 
secció d’afers tributaris i tresorera accidental. 

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

ACORDS

PRIMER.- Modificar els preus públics per la prestació del servei d’escola bressol 
pública El Petit Corb pel curs 2018/2019, continguts en  l’annex de l’ordenança numero 
22 general reguladora dels preus públics, en concret la tarifa regulada a la lletra A) 2.

“A) SERVEIS EDUCATIUS

2. Escolarització jornada completa. Quota mensual 167,50 €
(de 9 a 12 i de 15 a 17)”

SEGON. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, d’acord 
amb el que disposa l’article 131 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
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La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

 

TERCER. Donar compte a la Comissió Assessora en la propera sessió ordinària que se 
celebri als efectes previstos a l’article 126.2 ROFRJ.

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 certifico.»

Corbera de Llobregat, a la 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:
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