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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 18 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 11 de novembre de 2019.
Al despatx de l’Alcaldia, a les 09:45 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:
-

Mercè Rocas i Rubio, regidora
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

La presidenta obre la sessió i es tracten els assumptes següents que resulten aprovats
per unanimitat:
1.Aprovació acta sessió anterior.

CONTRACTACIÓ
2. Aprovació de l’expedient de contractació del servei de manteniment de
l’aplicació informàtica “A3Asesor_Nom Plus Win. Red Licencia Uso.
L’Ajuntament té instal·lat al Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament el
programa informàtic A3Asesor_Nom Plus Win. Red Licencia Uso, que necessita un
manteniment continuat per part de l’empresa que el gestiona, amb l’objectiu de donar
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S'aprova, sense esmenes, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
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cobertura permanent als problemes que puguin sorgir durant la seva execució i
utilització, així com per mantenir-lo actualitzat. En no disposar de mitjans personals i
materials idonis per dur a terme aquestes tasques, es fa necessària la licitació d’un
expedient de contractació que permeti aconseguir l’objectiu proposat, i doni cobertura
anual a aquest manteniment, amb data d’inici 1 d’octubre de 2019.
La cap de Recursos Humans ha emès informe de data 28 d’octubre de 2019 on, un
cop efectuada la negociació i en base al pressupost presentat per l’empresa Wolters
Kluwer España, SA amb CIF A58417346, RE 10724/2019 de 14 d’octubre, sol·licita la
contractació d’aquest servei a favor d’aquesta empresa ja que és la titular dels drets
d’explotació i dels dret de propietat intel·lectual de l’aplicació, amb una durada d’un
any, prorrogable un any més i per un import de 1.410,00 €/any, 21% d’IVA no inclòs.
Ateses les característiques d’aquesta contractació el procediment haurà de seguir la
tramitació ordinària i s’adjudicarà pel procediment negociat sense publicitat amb una
única empresa licitadora, de conformitat amb l’article 168.a.2) de la LCSP.
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
per la Secretaria acctal. de l’Ajuntament, quedant incorporats a l’expedient.
Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea de Recursos Humans i Ocupació, proposa a la
Junta de Govern local, com a òrgan de contractació, l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Aprovar l’expedient per a la contractació del servei de manteniment de
l’aplicació informàtica A3Asesor_Nom Plus Win. Red Licencia Uso, per quedar justificat
l’interès públic, i iniciar els tràmits per a la incoació i adjudicació, mitjançant el
procediment negociat sense publicitat amb l’empresa Wolters Kluwer España, SA amb
CIF A58417346, com a única empresa licitadora en ser titular dels drets d’explotació i
propietat intel·lectual de l’objecte del contracte, amb una durada inicial d’un any,
prorrogable per un any més, amb data d’inici d’efectes d’1 d’octubre de 2019.

TERCER. Requerir l’empresa licitadora que aporti, en el termini màxim de tres dies
hàbils comptats a partir del dia següent al de la notificació d’aquest acord, la declaració
de conformitat (Annex II) per executar el servei en les mateixes condicions que en el
pressupost presentat, així com la declaració responsable (Annex I) del Plec de
clàusules administratives particulars.
QUART. Notificar la present resolució a l’empresa licitadora.
CINQUÈ. Autoritzar la despesa per import total de 1.706,10 €, que inclou l’IVA, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 02.920.21600 del vigent pressupost
municipal.
SISÈ. Facultar l’Alcaldessa per a aprovar els actes de tràmit que esdevinguin d’aquesta
licitació.
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SEGON. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions
tècniques que regularan la contractació del servei expressat en el punt anterior.
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SECRETARIA
3. Aprovació sol·licitud de subvenció del Pla únic d'obres i serveis de
Catalunya per al període 2020-2024.
En data 25 de juliol de 2019 DOGC 7925 es va publicar el Decret 169/2019, de 23 de
juliol, pel qual s’aproven les bases reguladores i d’execució del Pla únic d’obres i serveis
de Catalunya per al període 2020-2024.
L’estructura del PUOSC per al període 2020-2024 inclou la línia de subvencions per a
inversions i la línia de subvencions per a acció territorial a municipis petits. S’estableix
que l’import màxim de la subvenció obtinguda per cada ens beneficiari pel conjunt de
projectes subvencionats per a tot el període, en la línia de subvencions per a
inversions, és de 250.000 euros.
Aquest Ajuntament proposa presentar una sol·licitud per a realitzar obres i serveis de
competència municipal destinades a la utilitat pública i en béns de titularitat de l’ens
local beneficiari. En concret, el projecte de les obres de renovació de la xarxa de
clavegueram i la xarxa d’abastament d’aigua potable en un tram del carrer Sant Jordi.
Els pressupost d’ambdues actuacions ascendeix a l’import global de 424.357,20 €.
Per tot això, l’Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
PRIMER. Aprovar la presentació de la sol·licitud de subvenció en el marc del Pla únic
d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024 (línia d’inversió) següent:
Línia subvenció: Inversions en obres i actuacions de competència municipal
Títol activitat: Projecte de renovació de la xarxa de clavegueram i aigua potable en un
tram del carrer Sant Jordi.
Pressupost total de despeses: 424.357,20 €
Import sol·licitat: 250.000,00 €

CULTURA
4. Aprovació del conveni de col·laboració amb l’Associació d’Amics del
Monument de la Creu Nova per a fomentar la realització d’activitats durant
l’any 2018.
L’Ajuntament de Corbera de Llobregat considera prioritari el foment i la promoció
d’activitats culturals adreçades als seus habitants, per la qual cosa contempla en el
pressupost general per a l’exercici 2019 l’atorgament d’una sèrie d’ajuts directes a
entitats culturals del municipi, de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions (LGS).
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SEGON. Deixar constància que l’Ajuntament de Corbera de Llobregat habilitarà el
crèdit suficient per finançar el projecte, en cas que sigui subvencionat.
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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 Associació
del Patrimoni Històric i Amics del Monument Creu Nova, per import de 3.500€, per al
foment de la promoció i difusió de les activitats culturals a Corbera i de la participació
i l’associacionisme.
D’acord amb l’article 28.1 de la LGS, els convenis són l’instrument habitual per
canalitzar les subvencions previstes nominativament en el 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.
L’entitat Associació del Patrimoni Històric i Amics del Monument Creu Nova, amb CIF:
G60615325, per SOL_ENTRA_2019_4637, de 6 de maig, 8709 i 8710, de data 19
d’agost, ha presentat la sol·licitud de subvenció i la documentació justificativa de
l’aplicació de la mateixa, corresponent a l’any 2018.
L’Àrea de Cultura emet en data 4 de novembre de 2019 informe de conformitat de la
documentació justificativa presentada i determina que l’import justificat correctament
ascendeix a 3.500€.
Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents:
ACORDS

SEGON. Aprovar l'atorgament d'una subvenció per concessió directa a favor de
l’Associació del Patrimoni Històric i Amics del Monument Creu Nova, amb CIF:
G60615325, per import de 3.500€ destinada a finançar el funcionament de l’entitat i
les activitats desenvolupades per la mateixa a l’any 2018.
TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l'entitat Associació del Patrimoni Històric i
Amics del Monument Creu Nova, amb CIF: G60615325, per import de 3.500€, amb
càrrec a l'aplicació pressupostària 33.334.48910 del vigent pressupost municipal.
QUART. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Associació del
Patrimoni Històric i Amics del Monument Creu Nova, amb G60615325, per import de
3.500€, destinada a finançar les activitats realitzades durant el 2018.
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PRIMER. Aprovar la minuta del Conveni regulador entre l’Ajuntament i l’Associació
del Patrimoni Històric i Amics del Monument Creu Nova, per tal de fomentar la
realització de les seves activitats a Corbera durant l’any 2018.
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CINQUÈ. Reconèixer l’obligació de la despesa de la subvenció atorgada a favor de
l’entitat Associació del Patrimoni Històric i Amics del Monument Creu Nova, amb
G60615325, per import de 3.500€, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
33.334.48910 del vigent pressupost municipal, i procedir al seu pagament un cop
subscrit el conveni regulador.
SISÈ. Facultar l’alcaldessa o persona qui delegui, per signar aquest conveni.
SETÈ. Notificar aquesta Resolució als interessats als efectes escaients.
No obstant això, la Junta de Govern Local, decidirà en definitiva.

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
5. Urgència I - Aprovació concessió de les subvenciones a entitats esportives
2018.
Vista l'acta de la Comissió d'Avaluació del dia 5 de novembre de 2019, respecte de la
convocatòria aprovada per Junta de Govern Local en sessió de data 15 d’abril de 2019
i pel que fa a la concessió de subvencions 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.

Club Futbol Corbera G64085368: 2019-7151
Club Bàsquet Corbera G60921020: 2019-7348
Club Patí Corbera G66851205: 2019-6216
Club Patinatge Artístic Diadema Corbera G59952168: 2019-7236
Societat Atlètica Corbera G60694890: 2019-6993
Motoclub Corbera G59564112: 2019-7138
Club Futbol Sala Corbera G64556160: 2019-6956
Associació esportiva Speleocorb G64212889: 2019-6814
Club Taekwondo Corbera G66340951: 2019-7023
La Regidoria de l’Àrea d’Esports proposa en Junta de Govern Local els següents acords:
PRIMER. Resoldre la referida convocatòria de subvencions i atorgar els ajuts
econòmics a les entitats relacionades a continuació:
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Que les entitats que han presentat sol·licitud de subvenció són:
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ESPORTIVES ANY 2018:
Club Futbol Corbera G64085368: 8.856,07 €
Club Bàsquet Corbera G60921020: 8.029,59 €
Club Patí Corbera G66851205: 5.362,27 €
Club Patinatge Artístic Diadema Corbera G59952168: 5.064,57 €
Societat Atlètica Corbera G60694890: 4.627,93 €
Motoclub Corbera G59564112: 4.690,52 €
Club Futbol Sala Corbera G64556160: 6.615,18 €
Associació esportiva Speleocorb G64212889: 3.540,87 €
Club Taekwondo Corbera G66340951: 3.213,00 €
TOTAL: 50.000,00 €
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.

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.
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 2019.
QUART. Disposar la despesa per import de 50.000,00 € amb càrrec a la partida
34.341.48900 de l'estat de despeses del vigent pressupost municipal, desglossat de
la següent manera:
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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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Club Futbol Corbera G64085368: 8.856,07 €
Club Bàsquet Corbera G60921020: 8.029,59 €
Club Patí Corbera G66851205: 5.362,27 €
Club Patinatge Artístic Diadema Corbera G59952168: 5.064,57 €
Societat Atlètica Corbera G60694890: 4.627,93 €
Motoclub Corbera G59564112: 4.690,52 €
Club Futbol Sala Corbera G64556160: 6.615,18 €
Associació esportiva Speleocorb G64212889: 3.540,87 €
Club Taekwondo Corbera G66340951: 3.213,00 €
TOTAL: 50.000,00 €
CINQUÈ. Una vegada presentada l’acceptació de la subvenció atorgada, la justificació
(amb les factures i rebuts corresponents) i la memoria de l’activitat realitzada es
procedirà al pagament de la mateixa en un termini màxim de quinze dies, segons el
detall següent:
Club Futbol Corbera G64085368: 8.856,07 €
Club Bàsquet Corbera G60921020: 8.029,59 €
Club Patí Corbera G66851205: 5.362,27 €
Club Patinatge Artístic Diadema Corbera G59952168: 5.064,57 €
Societat Atlètica Corbera G60694890: 4.627,93 €
Motoclub Corbera G59564112: 4.690,52 €
Club Futbol Sala Corbera G64556160: 6.615,18 €
Associació esportiva Speleocorb G64212889: 3.540,87 €
Club Taekwondo Corbera G66340951: 3.213,00 €
TOTAL: 50.000,00 €
SISÈ. Notificar als interessat als efectes oportuns.
Precs i preguntes.
No se’n formulen.

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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I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 10:18
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària acctal., certifico.”
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