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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 11 de novembre 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 4 de novembre de 2019.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 13:00 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:

- Jordi Anducas i Planas, primer tinent d’alcaldessa
- Víctor González i Julián, tercer tinent d’alcaldessa
- Cristina Blasquiz i López, quarta tinenta d’alcaldessa

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

- Arturo Martínez i Laporta, regidor
- Xavier Miquel i Pons, regidor
- Mònica Estrader i Rodríguez, regidora
- Meritxell García de Llanza, regidora

Absents i excusats/des: - Albert Cañellas i Pagés, segon tinent d’alcaldessa
- Mercè Rocas i Rubio, regidora

     

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

1.Aprovació acta sessió anterior.

S'aprova, sense esmenes, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

RECURSOS HUMANS

2. Aprovació bases reguladores del procés selectiu per la constitució d'una 
borsa de treball d’enginyer industrial, grup de classificació A, subgrup A1.

Diversos serveis de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat s’han vist afectats per una 
situació de manca de personal sobrevinguda a diferents departaments, el que fa 
necessari l’adopció de mesures excepcionals per tal de no veure perjudicada la 
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tramitació dels diferents assumptes i funcionament dels serveis que s’han vist 
greument afectats.

El lloc de treball d’enginyer industrial és un lloc de treball bàsic a l’Ajuntament les 
funcions del qual són necessàries e imprescindibles pel bon funcionament dels serveis 
municipals, de manera que si aquestes no quedessin ateses podria suposar un perjudici 
per a l’Ajuntament i per a la ciutadania. 

En aquests moments l’Ajuntament no disposa de borsa d’aquest lloc de treball vigent 
i és fa necessària la seva constitució amb l’objectiu que permeti cobrir vacants quan 
no sigui possible la cobertura amb caràcter fix, així com cobrir de forma àgil els 
períodes de vacances, baixes, permisos, llicències i altres necessitats circumstancials 
del servei.

L’EBEP dóna la possibilitat de realitzar processos de selecció àgils, sempre que es 
compleixin els requisits constitucionals de mèrit i capacitat.

El regidor de Serveis Públics ha emès provisió en la que estableix la necessitat urgent 
i inajornable de que es redactin les bases per convocar una borsa de treball per tal de 
cobrir mitjançant contracte laboral interí o nomenament interí, possibles suplències 
del personal de la plantilla i per a llocs de treball inclosos en l’esmentada categoria.

Per tot això, la regidoria de l’Àrea de Serveis Públics i en virtut de les competències 
delegades per l’Alcaldia en el decret 1250/2019 de 18 de juny, es proposen els 
següents

ACORDS

Primer. APROVAR les bases reguladores de la convocatòria del procés selectiu per a 
de la constitució d’una borsa de treball d’enginyer industrial, grup de classificació A, 
subgrup A1.

Segon. OBRIR la convocatòria pública atorgant a les persones interessades un termini 
de 20 dies hàbils per a la presentació de sol·licituds de participació a comptar des del 
dia següent a la publicació en el BOPB, i que seran publicades a la web municipal i a 
l’e-tauler.

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.
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SALUT PUBLICA

3. Aprovació conveni de col·laboració amb la Creu Roja per a l'any  2019.

Atès que entre l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i l’Assemblea Comarcal de la 
Creu Roja Baix Llobregat Centre, existeix l’interès mutu de coordinar-se per dur a 
terme activitats de caràcter social, de protecció civil i seguretat ciutadana en els seus 
respectius camps d’actuació per tal de fer més eficaç l’atenció a diferents sectors de 
la població. 

Atès que l’Assemblea Comarcal de la Creu Roja Baix Llobregat Centre, està disposada 
a col·laborar amb l’Ajuntament de Corbera de Llobregat d’acord amb el pla de treball 
del PLA D’ACCIÓ 2018-2022 de la Creu Roja a Catalunya i la VI Assemblea General de 
la Creu Roja Espanyola amb el lema “Cada cop més a prop de les persones”.

Vist la Llei 7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local, i el DL 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
regulen, entre les tècniques de participació ciutadana, que el deure de les corporacions 
locals, és afavorir el desenvolupament de les Associacions per a la defensa dels 
interessos generals o sectorials dels veïns. 

Vist que la normativa esmentada assenyala que les corporacions locals hauran de 
facilitar  la utilització de mitjans públics i l’accés a ajudes econòmiques per a la 
realització de les activitats d’aquestes entitats.

L’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), 
disposa que es podran concedir de forma directa les subvencions previstes 
nominativament en els pressupostos de les entitats locals.

Atès que en el pressupost vigent es contempla la subvenció nominativa directa a 
l’aplicació pressupostària 24.312.48900 anomenada conveni Creu Roja.

Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea de Salut Pública proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar l’atorgament d’una subvenció per la concessió directa a l’entitat 
Assemblea Comarcal de la Creu Roja Baix Llobregat Centre, destinada a finançar les 
activitats per a la promoció del voluntariat, durant l’any 2019.

SEGON. Aprovar la minuta del conveni annex de col·laboració a formalitzar entre 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i la Creu Roja Baix Llobregat Centre fins el 31 
de desembre de 2019.
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TERCER.  Autoritzar l’aportació a l’Assemblea Comarcal de la Creu Roja Baix Llobregat 
Centre amb NIF Q2866001G, i disposar la despesa de 4.500€ amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 24.312.48900 del pressupost municipal de l’any 2019.
 
QUART. Facultar l’Alcaldessa o persona en qui delegui per a la seva signatura i 
materialització dels acords precedents.

CINQUÈ. Notificar l’acord adoptat a la Creu Roja Baix Llobregat Centre.

BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN

4. Aprovació conveni col·laboració en el marc del projecte d’aprofitament dels 
excedents alimentaris del servei de cuina de l’Escola Puig d’Agulles i el Corb.

Amb  l'objectiu general de reduir el malbaratament alimentari al menjador de les 
escoles Puig d'Agulles i El Corb, i donar sortida als excedents de menús generats a la 
cuina d’ambdues escoles, el 2 de febrer de 2016 es va signar l'Acord de col·laboració 
entre l'Ajuntament de Corbera de Llobregat, l'APA El Mirador, l'empresa 7 i Tria i 
l'entitat Corbera Voluntària, en el marc del projecte d'aprofitament dels excedents 
alimentaris del servei de cuina de l'Escola Puig d'Agulles. Posteriorment es va adherir 
a aquest acord l’escola El Corb el 5 de març de 2018.
 
Les parts han manifestat interès en seguir col·laborant en el projecte d’aprofitament 
dels excedents alimentaris de llurs serveis de cuina, donat el bon funcionament del 
projecte, fet que porta aquesta regidoria a proposar la signatura d’un nou conveni de 
col·laboració per a l’any 2019.

La durada d’aquest conveni està fixada en un any, amb efectes a partir de l’1 de gener 
de 2019, i que finalitza el 31 de desembre de 2019, prorrogable si les parts així ho 
manifesten fins a un màxim de 4 anys (finalització el 31 de desembre de 2023). 

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Benestar Social i Gent Gran proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar el Conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat, l’APA El Mirador, l’AMPA El Corb, l’empresa 7 i Tria i l’entitat Corbera 
Voluntària fins el 31 de desembre de 2019, prorrogable si les parts així ho manifesten 
fins a un màxim de 4 anys (finalització el 31 de desembre de 2023).

SEGON. Facultar l’alcaldessa per a la signatura de l’Acord amb la resta d’agents 
implicats.
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TERCER Notificar l’acord adoptat a l’Apa Mirador, l’AMPA El Corb, l’empresa 7 i Tria i 
l’entitat Corbera Voluntària.

ENSENYAMENT

5. Aprovació atorgament de subvencions a entitats educatives, curs 2017-
2018

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 25 de març de 2019, va aprovar 
la convocatòria de subvencions adreçades a les entitats vinculades als centres 
educatius, curs 2017-18.

El 10 d’octubre de 2019 la Comissió d'Avaluació, integrada per l’alcaldessa, el regidor 
d’Educació, la secretària acctal. i el tècnic d’Educació, emet, en relació a aquesta 
convocatòria, l'Acta per la qual es fa la concessió de subvencions a les entitats 
vinculades als centres educatius, per al curs 2017-2018, i que resta inclosa a 
l’expedient.

El tècnic d’Educació ha emès, el 24 d’octubre de 2019, a petició de la intervenció 
municipal, un informe relatiu a la revisió de les documentacions presentades per 
entitats vinculades als centres educatius que han participat en aquesta convocatòria 
de subvencions per al curs 2017-2018.

La Regidoria de l’Àrea d’Educació, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels 
següents acords:

PRIMER. Resoldre la convocatòria de subvencions i atorgar els ajuts econòmics per al 
curs 2017-2018 a les entitats que es relacionen a continuació:

CURS 2017-2018 IMPORT/€
2019.31.326.48900 APA Corbera Escola Jaume Balmes 4.733,66.-€
2019.31.326.48900 APA El Mirador Escola Puig d'Agulles 5.991,43.-€
2019.31.326.48900 AMPA Fòrum mares i pares Escola El Corb 5.392,28.-€
2019.31.326.48900 AMPA Cau de la Guineu Escola Cau de la Guineu 1.882,63.-€
2019.31.326.48901 AMPA Petit Corb Esc. Bre. Púb. El Petit Corb 257,64.-€
2019.31.326.48901 APA Can Baiona INS Corbera de Llobregat 2.750,00.-€
2019.31.326.48901 AMPA Can Margarit INS Can Margarit 2.500,00.-€

TOTAL 23.507,64.-
€

SEGON. Per a l'efectivitat de la subvenció caldrà que aquesta i les condicions amb les 
que s'han concedit siguin acceptades expressament i sense reserves, pel beneficiari 
mitjançant instància a aquest Ajuntament, d'acord amb allò establert a l'article 12 de 
les Bases reguladores de la convocatòria, dins un termini que finalitzarà el desè dia 
hàbil a comptar de l’endemà de la recepció de la notificació d’atorgament.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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TERCER.  Establir el mateix termini de deu dies hàbils per presentar la justificació de 
la subvenció. Caldrà, per tant, fer un únic acte de registre per l’acceptació i la 
justificació de despeses. El relatiu a la justificació caldrà fer-lo d’acord amb l’article 14 
de les Bases.

QUART.  Disposar la despesa per import total de 23.507,64.-€, desglossats en 
18.000,00.-€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 2019.31.326.48900, i 
5.507,64.-€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 2019.31.326.48901, de 
l'estat de despeses del vigent pressupost municipal, d’acord amb el següent quadre:

2019.31.326.48900 APA Corbera Escola Jaume Balmes 4.733,66.-€
2019.31.326.48900 APA El Mirador Escola Puig d'Agulles 5.991,43.-€
2019.31.326.48900 AMPA Fòrum mares i 

pares
Escola El Corb 5.392,28.-€

2019.31.326.48900 AMPA Cau de la Guineu Escola Cau de la Guineu 1.882,63.-€
Total entitats vinculades a Escoles: 18.000,00.-€

2019.31.326.48901 APA Can Baiona INS Corbera de Llobregat 2.750,00.-€
2019.31.326.48901 AMPA Can Margarit INS Can Margarit 2.500,00.-€
2019.31.326.48901 AMPA Petit Corb Escola Bressol El Petit 

Corb
257,64.-€

Total entitats Secundària i Escola Bressol Municipal: 5.507,64.-€
TOTAL: 23.507,64.-€

CINQUÈ.  Notificar el present acord a les entitats a dalt esmentades per al seu 
coneixement i efectes, tot instant-les a iniciar el tràmit de l’acceptació i justificació.

ESPORTS

6. Aprovació conveni col·laboració amb el Club de Basquet Corbera per a la 
celebració del Torneig 3x3.

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat considera necessari el foment i la promoció 
d’activitats esportives dins de la societat, per aquesta tasca aquest ajuntament hi 
compta amb el teixit social i esportiu de les entitats esportives municipals, que 
dinamitzen bona part de les activitats esportives que es programen anualment. És per 
això que es contempla en el pressupost general per a l’exercici 2019 l’atorgament 
d’ajuts directes a entitats esportives del municipi, de conformitat amb el que estableix 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS).
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L’article 22.2.a de l’esmentada LGS disposa que es podran concedir de forma directa 
les subvencions previstes nominativament en els pressupostos de les entitats locals. 
Aquestes subvencions, d’acord amb l’article 65.1 del RGS, són aquelles en que 
l’objecte, la dotació pressupostària i el beneficiari apareixen determinats de forma 
expressa en l’estat de despeses del pressupost.

Entre les subvencions directes contemplades figura una a favor de l’entitat  Club 
Bàsquet Corbera, per import de 3.000,00 € (tres mil euros) per al desenvolupament 
de l’activitat esportiva del Torneig 3x3, que el club porta a terme i que celebra el seu 
25è aniversari.

D’acord amb l’article 28.1 de la LGS, els convenis són l’instrument habitual per 
canalitzar les subvencions previstes nominativament en els pressupostos dels ens 
locals. Així mateix, l’article 65.3 del RGS disposa que el conveni té el caràcter de bases 
reguladores de la concessió de la subvenció, i en determina el contingut.

Atesa la voluntat política en el sentit de promoure l’esport i facilitar la realització de 
les activitats i projectes que es presenten per part de les entitats, que portem a terme 
aquests convenis de col·laboració, sota la supervisió, la valoració i el criteri jurídic i 
econòmic d’aquest ens.

Atesa la petició realitzada pel Club Bàsquet Corbera mitjançant el següents registres  
d’entrada 3862, 4566,  5017, 5115, 5301, 7179, 7546, 9714 i finalment la 11201/ 
2019.

Vistos els informes tècnics en els quals  es considera d’interès municipal i pel conjunt 
de la societat de Corbera la realització d’aquesta activitat, així com un reconeixement 
a la tasca feta pel club, que ha posat aquest torneig com a referent del Baix Llobregat, 
que aquest ajuntament, recolza la realització de la mateixa.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea d’Esports, proposa a la junta de govern Local, 
l’adopció dels següents, 

ACORDS

PRIMER. Aprovar la minuta del Conveni regulador de la subvenció existent a 
l’expedient a formalitzar amb l’entitat Club Bàsquet  Corbera, per al desenvolupament 
del Torneig 3x3 de bàsquet en el seu 25è aniversari.

SEGON. Aprovar l'atorgament d'una subvenció per concessió directa a l’entitat Club 
Bàsquet Corbera amb CIF G60921020, per import de 3.000,00 €, destinada a finançar 
les despeses generals dels actes per la celebració del 25è aniversari del Torneig de 
3x3 de bàsquet.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l'entitat Club Bàsquet Corbera, amb NIF: 
G60921020, per import de 3.000,00 €, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
34.341.48905 del vigent pressupost municipal.

QUART. Facultar a l’alcaldessa o en qui delegui per a la signatura del conveni.

CINQUÈ. Notificar aquesta Resolució als interessats als efectes escaients.

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

7. Aprovar la concessió d’ajuts econòmics en el programa Corbera Activa’t. 

La Junta de Govern Local en data 17 de desembre de 2018 va aprovar inicialment les 
bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions del programa 
Corbera Activa’t per a persones que s’estableixin com autònomes per a la posada en 
marxa d’una activitat econòmica.

Transcorregut el termini d’exposició pública l’acord d’aprovació es va elevar a definitiu 
i es va publicar la convocatòria en el Butlletí Oficial de la província de 2 de gener de 
2019.

D’acord amb la clàusula 10a. de les bases específiques, el termini de presentació de 
sol·licituds era de vint dies a comptar des del següent al de la publicació a la web de 
la convocatòria.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, a data 12 de setembre de 2019 
s’emet informe tècnic de valoració de les sol·licituds presentades.

Queda acreditat a l’expedient 3532/2018 que les persones beneficiàries han justificat 
les despeses mitjançant la presentació de les factures dels pagaments associats.

Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea d’Empresa i Emprenedoria proposa a la Junta 
de Govern Local l’adopció dels següents acords:

PRIMER. Aprovar els ajuts econòmics següents en el marc de la convocatòria per a la 
concessió de subvencions del programa Corbera Activa’t segons el següent detall:

DNI Entrada 
registre Quantitat

46466967-K 000715-2019 2.000,00
46678335-L 2019-4166 566,37
52216424-F 2019/4211 2.000,00
47776478-G 2019/4258 2.000,00
38813444-R 2019/4382 797,50

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

Codi Segur de Validació 93f7aef7a0544dbaacf969e5202053ae001
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73079551-H 2019/4385 762,43
48144162-X 2019/4533 612,97
47796636-Z 2019/4598 566,59
47989254-F 2019/4700 292,92
47801566-E 001238-2019 784,17
38098177-B 2019/5294 756,49
  11.139,44

SEGON. Excloure de la convocatòria les sol·licituds següents:

DNI Entrada 
registre Motiu exclusió

46341256-M 2019/4171 No estar empadronada a 
Corbera de Llobregat

44184621-B 2019/4263
No disposar d’alta d’activitat 
de forma continuada fins al 
moment de la sol·licitud

46675767-G 2019/5528 Presentar sol·licitud fora de 
termini.

TERCER. La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada per la persona beneficiària 
pel transcurs de 10 dies a partir de la recepció de la notificació de la concessió sense 
que hagi manifestat expressament les seves objeccions. En tot cas, la subvenció 
s’entendrà acceptada sense reserves així com les condicions imposades en la seva 
concessió.

QUART. Disposar la despesa per import total de 11.139,44€, a favor de les persones 
beneficiàries relacionades al punt primer a càrrec de l’aplicació pressupostària 
22.433.489.02 del pressupost municipal vigent.

CINQUÈ. Reconèixer l’obligació de les subvencions atorgades a cadascuna de les 
persones.

SISÈ. Procedir al pagament dels ajuts, un cop hagi transcorregut el termini de deu 
dies comptats a partir de la recepció de la notificació.

SETÈ. Donar publicitat del llistat de persones beneficiàries de la subvenció mitjançant 
publicació al tauler d’edictes municipal (e-tauler).

VUITÈ. Notificar aquesta resolució a les persones interessades, per al seu 
coneixement i efectes. 

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

8. Aprovació expedient contractació d’obres per a la reforma  de les 
dependències de la Policia Local. 

L’objecte d’aquest contracte són les obres necessàries per a la reforma de les 
dependències municipals on s’ubica la Policia Local, segons document tècnic redactat 
pel tècnic municipal Sr. Josep Sorribes en data 23 d’octubre de 2019, que serà aprovat 
en la incoació de l’expedient, i que s’ha redactat amb la necessitat d’adequar i millorar 
les instal·lacions a la realitat actual de la plantilla i pel manteniment òptim de les 
dependències. El document tècnic té un import d’execució de //24.760,53.-// €, 21% 
d’IVA exclòs, i un termini d’execució màxim d’un mes i mig (1,5 mesos).

En conseqüència, i per a poder executar les actuacions incloses en el document tècnic, 
es fa necessària la contractació de les mateixes per part d’una empresa especialitzada. 
S’adjunta a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars que ha de 
regular aquest contracte, i que ha estat informat favorablement per la Secretària 
acctal. de l’Ajuntament, quedant incorporat a l’expedient.

Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea de Seguretat Ciutadana proposa a la Junta de 
Govern local, com a òrgan de contractació, l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Aprovar el document tècnic que porta per títol ”Memòria valorada de reforma 
dependències Policia Local” signada per l’arquitecte tècnic municipal en data 23 
d’octubre de 2019, amb un import d’execució de 24.760,53€, 21% d’IVA exclòs, i un 
termini d’execució màxim d’un mes i mig (1,5 mesos).

SEGON. Aprovar l’expedient de contractació de les obres per a la reforma de les 
dependències municipals on s’ubica la Prefectura de la Policia Local, i iniciar els tràmits 
per a la seva licitació i adjudicació, mitjançant el procediment obert simplificat 
abreujat, aprovant-ne el Plec de clàusules administratives particulars que, juntament 
amb el Plec de clàusules administratives generals aprovat per l’Ajuntament i el 
document tècnic aprovat regularan aquesta contractació. L’import de licitació total 
s’estableix en un màxim de //24.760,53.-// €, 21% d’IVA exclòs, i un termini 
d’execució màxim de 1,5 mesos.

TERCER. Convocar el procediment obert simplificat abreujat 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. 

QUART. Autoritzar la despesa per import total màxim del contracte de 29.960,24€ 
(IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20.132.63900 
del pressupost municipal vigent.

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

Codi Segur de Validació 93f7aef7a0544dbaacf969e5202053ae001
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CINQUÈ. Facultar l’Alcaldessa per a aprovar els actes de tràmit que esdevinguin 
d’aquesta licitació. 

SALUT PUBLICA

9. Aprovació expedient contractació del servei per a la 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.

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 tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Salut pública proposa a la Junta de Govern 
local, com a òrgan de contractació, l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Aprovar la tramitació anticipada de l’expedient de 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 total s’estableix en un màxim de 30.000,00 
€, 21% d’IVA exclòs, per a dos anys de durada del contracte

La data inicialment prevista d’inici del contracte és l’1 de gener de 2020.

SEGON. Convocar el procediment obert simplificat abreujat 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 36.300,00€ (21% d’IVA inclòs) que es  finançarà atenent el següent 
desglòs:

 Exercici 2020: 18.150,00€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 24.311.22700, 
subordinada al crèdit que es consigni en el pressupost municipal de l’any 2020.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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 Exercici 2021: 18.150,00€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 24.311.22700, 
subordinada al crèdit que es consigni en el pressupost municipal de l’any 2021.

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

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, 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. 

ESPORTS

Urgència I. Aprovació separata fase 2 del Projecte executiu de reparació i 
consolidació estructural del pavelló municipal d'esports.

La Junta de Govern Local, en sessió de 18 de gener de 2016, va aprovar definitivament 
el Projecte d’execució de reparació i consolidació estructural del Pavelló Municipal 
d’Esports de Corbera de Llobregat, redactat per l’arquitecte R. B. i N. (col. 4481/4) 
amb la col·laboració tècnica de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i amb un pressupost 
d’execució per contracte de 587.934,12 € (IVA no inclòs). Aquest projecte 
contemplava les operacions de consolidació que es consideren necessàries en l’àmbit 
de la integritat i salubritat constructiva de la seguretat estructural de l’edifici atesa  la 
diagnosi de les anomalies detectades i preveia la seva execució en tres fases.

Amb posterioritat, i amb ocasió de l’elaboració per part del mateix tècnic redactor de 
la separata corresponent a la Fase 1, l’AMB va introduir una modificació quant a la 
longitud estimada dels micropilots d’injecció previstos en el projecte aprovat, suposant 
una disminució del pressupost d’execució per contracte total, fixant-lo en 529.365,57 
€ (IVA exclòs), i dividint-lo en: 

 Fase 1: 333.486,04 € (IVA exclòs)
 Fase 2: 46.666,25 € (IVA exclòs)
 Fase 3: 149.213.28 € (IVA exclòs)

Les obres contingudes en la Fase 1 han estat executades amb anterioritat, signant-se 
l’acta de recepció el 9 d’agost de 2017, essent necessari executar les contingudes en 
la Fase 2. Per aquest motiu s’ha sol·licitat al Sr. R. B. i N. la redacció de la separata 
de la Fase 2 del Projecte ja aprovat, per adaptar-lo a la realitat construïda a la Fase 1, 
introduint millores quant a la rampa d’accés de l’espai consolidat i a la substitució de 
l’enllumenat actual per lluminàries tipus led’s en tot l’àmbit d’actuació.

El Projecte d’execució de la Fase 2 ha tingut entrada en el registre de l’Ajuntament 
amb instància núm. RE 2019/11182, de 28 d’octubre, sent posteriorment esmenat en 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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data 30 d’octubre, amb un import d’execució de 90.231,60€, 21% d’IVA inclòs 
(74.571,57€ IVA exclòs), i un termini d’execució d’1 mes.

Els serveis tècnics municipals i serveis jurídics municipals han emès informes en data 
4 de novembre de 2019, respectivament, que resten incorporats a l’expedient.

Aquesta modificació no té la consideració de substancial, per la qual cosa la seva 
aprovació seguirà les determinacions establertes a l’article 23.5 de la Llei 3/2007 i 
l’article 43 del Decret 179/1995. 

Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea d’Esports proposa a la Junta de Govern local, 
com a òrgan de contractació, l’adopció dels acords següents:

PRIMER.  Aprovar la separata tècnica corresponent a la Fase 2 del Projecte d’execució 
de reparació i consolidació estructural del Pavelló Municipal d’Esports de Corbera de 
Llobregat, amb un pressupost d’execució per contracte de 74.571,57 €, 21% d’IVA no 
inclòs, i un termini d’execució d’un mes.

SEGON. Aprovar la modificació del Projecte d’execució de reparació i consolidació 
estructural del Pavelló Municipal d’Esports de Corbera de Llobregat, redactat per 
l’arquitecte R. B. i N. (col. 4481/4) l’agost de 2015 en els termes exposats a la separata 
del Projecte constructiu corresponent a la Fase 2, elaborat pel mateix tècnic l’octubre 
de 2016 segons el detall següent, que suposa un increment de 27.905,32€, 21% d’IVA 
exclòs.
 
TERCER. Notificar aquest acord a l’AMB.

ESPORTS

Urgència II. Aprovació expedient contractació d'obres per a executar la Fase 
2 del Projecte de reparació i consolidació estructural del Pavelló Municipal 
d'esports.

L’objecte d’aquest contracte són les obres necessàries per executar la separata de la 
Fase 2 del Projecte de reparació i consolidació estructural del Pavelló municipal 
d’esports, segons projecte redactat de data 30 d’octubre de 2019, i que ha estat 
aprovat amb antelació a l’aprovació i incoació de la licitació de les obres. El projecte 
té un import d’execució de //74.571,57.-// €, 21% d’IVA exclòs, i un termini d’execució 
màxim d’un mes a comptar de la data d’inici de l’execució, que no podrà ser superior 
al 29 de novembre de 2019.

En conseqüència, i per a poder executar les actuacions incloses en el projecte, es fa 
necessària la contractació de les mateixes per part d’una empresa especialitzada. 
S’adjunta a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars que ha de 
regular aquest contracte, i que ha estat informat favorablement per la Secretària 
acctal. de l’Ajuntament, quedant incorporat a l’expedient.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea d’Esports proposa a la Junta de Govern local, 
com a òrgan de contractació, l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de les obres necessàries per executar la 
separata de la Fase 2 del Projecte de reparació i consolidació estructural del Pavelló 
municipal d’esports, i iniciar els tràmits per a la seva licitació i adjudicació, mitjançant 
el procediment obert simplificat abreujat, aprovant-ne el Plec de clàusules 
administratives particulars que, juntament amb el Plec de clàusules administratives 
generals aprovat per l’Ajuntament i el projecte aprovat regularan aquesta contractació. 
L’import de licitació total s’estableix en un màxim de //74.571,57.-// €, 21% d’IVA 
exclòs, i un termini d’execució màxim d’un mes.

SEGON. Convocar el procediment obert simplificat abreujat 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 per import total màxim del contracte de 90.231,60 
euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
34.342.63205 del pressupost municipal vigent.

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

Precs i preguntes.

Tot seguit es procedeix a deliberar sobre qüestions diverses d’índole i problemàtica de 
caràcter general.

I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 13:50 
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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