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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 23 de març de 2020, 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 16 DE MARÇ DE 2020.
A la de Plens d’aquest ajuntament, a les 09:30 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
Albert Cañellas i Pagés, segon 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

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

MEDI AMBIENT
2. Aprovació concessió recurs econòmic Diputació per a l'execució del PPI
2020
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de gener de 2020, va
aprovar l’acord núm. 5/20, d’aprovació del Catàleg de serveis de la Diputació de
Barcelona de l’any 2020 (exp. núm. 2019/0015078), el seu règim i la convocatòria per
a la concessió de recursos.
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S'aprova, sense esmenes, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
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D’acord amb l’article 4 del règim del Catàleg, els recursos de la Diputació poden ser
de diferent tipologia, entre ells els econòmics, que poden ser: ajuts econòmics i fons
de prestació, sent aquests últims transferències dineràries regulars per al finançament
de serveis i estructures de gestió local.
Els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa amb
concurrència; no requereixen de sol·licitud i l’acta de concessió és promogut pels
centres gestors de la Diputació i elevat per a la seva aprovació a la Junta de Govern.
En el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 s’inclou el fons de prestació
“Conservació de la infraestructura estratègica de prevenció d’incendis forestals (PPI)”
consistent en un suport econòmic als municipis per a l’execució d’actuacions de
manteniment, consolidació i millora sobre elements d’accés viari, de subministrament
d’aigua, o de risc i vulnerabilitat, que formen part de la infraestructura estratègica
establerta en el Pla municipal de prevenció d’incendis forestals (PPI).
El 27 de febrer de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, va aprovar,
per acord núm. 96, les concessions, en el marc del fons de prestació “Conservació de
la infraestructura estratègica de prevenció d’incendis forestals (PPI)” del Catàleg de la
Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, concedint un ajut econòmic, per part de la
Diputació de Barcelona, a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat (codi XGL
20/Y/279579), de 6.500,00€.
Per tot l’exposat la regidoria de l’Àrea de Medi Ambient, atès que cal procedir a
l’acceptació expressa de la concessió de l’ajut i les condicions per a la seva concessió
i execució, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següents
ACORDS
PRIMER. Acceptar la totalitat de l’ajut econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona
i les condicions per a la seva concessió i execució, en el marc del fons de prestació
“Conservació de la infraestructura estratègica de prevenció d’incendis forestals (PPI)”
del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 (exp. 2019/0019967), codi
XGL 20/Y/279579, per un import de 6.500,00€.

SECRETARIA
3. Aprovació de Bases reguladores i convocatòria de subvencions
concurrència competitiva destinades a finançar activitats d’àmbit esportiu i
d’àmbit d’ensenyament.
El marc legal pel qual es regeixen les subvencions es concreta en la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de
desenvolupament (RLGS), així com els articles 118 a 129 del Reglament d’obres,
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SEGON. Notificar-ho a la Diputació de Barcelona.
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activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS). A més a més de l’Ordenança
general de subvencions de l’Ajuntament aprovada pel Ple en data 10 de maig de 2005
i publicada al BOP núm. 197, de 18 d’agost de 2005.
La disposició 9a d’aquesta Ordenança estableix que la concurrència competitiva és la
forma ordinària de concessió de les subvencions. I la disposició 26a determina que per
a totes les subvencions que s'hagin de concedir mitjançant concurrència competitiva
s'hauran d'aprovar les corresponents Bases específiques, que s'aprovaran
conjuntament o prèviament a la convocatòria.
Queden incorporades a l’expedient les Bases reguladores per a la concessió de
subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a aquelles entitats que
duguin a terme actuacions d’interès públic i social dins del terme municipal de Corbera
de Llobregat a l’àmbit esportiu i a l’àmbit educatiu, així com les respectives
Convocatòries per activitats esportives realitzades a l’any 2019, i per activitats
realitzades durant el curs escolar 2018/2019.
Per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de selecció, i
de conformitat amb allò previst a l’article 124.2 del ROAS, procedeix publicar el
corresponent anunci al Butlletí oficial de la província del contingut de les bases.
La disposició 26a 3 de l’ordenança estableix que es publicarà en el Butlletí oficial de la
província un anunci del contingut de les Bases i de les convocatòries en el que es
determinarà el termini de presentació de sol·licituds.
Atès que la disposició 26a. 2 de l’Ordenança general estableix que la competència per
a l'aprovació de les Bases específiques correspon a Junta de Govern Local en llur àmbit
competencial.
Per tot l’exposat, l’Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS

SEGON. Publicar en el Butlletí oficial de la província i en el tauler electrònic de
l’Ajuntament l’anunci de les Bases reguladores, i sotmetre-les a informació pública per
un termini de vint dies, de conformitat amb allò que estableix l’article 124.2 del ROAS.
En el cas que no es presentin al·legacions, les Bases s’entendran aprovades
definitivament.
TERCER. Aprovar la Convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de
concurrència competitiva, per part de l’Àrea d’ensenyament per a activitats realitzades
durant el curs escolar 2018-2019 per part de les Associacions de pares i mares
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PRIMER. Aprovar les Bases reguladores per a la concessió de subvencions, en règim
de concurrència competitiva, destinades a finançar activitats a l’àmbit esportiu i a
l’àmbit educatiu, el text íntegre de les quals està incorporat a l’expedient.
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vinculades a l’àmbit escolar, que estar incorporada a l’expedient, condicionant la seva
eficàcia a l’aprovació definitiva de les Bases reguladores.
QUART. Aprovar la Convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de
concurrència competitiva, per part de l’Àrea d’esports per a activitats realitzades
durant l’any 2019, que està incorporada a l’expedient, condicionant la seva eficàcia a
l’aprovació definitiva de les Bases reguladores.
CINQUÈ. Publicar, una vegada aprovades definitivament les Bases reguladores, un
extracte d’ambdues Convocatòries al BOPB i al tauler d’anuncis electrònic de
l’Ajuntament, a l’objecte que en el termini de quinze dies a comptar des del següent
al de la publicació de la convocatòria en el Butlletí oficial de la província els interessats
puguin presentar les sol·licituds de participació.
SISÈ. Autoritzar la despesa per l’import de 50.000 € a càrrec de l’aplicació
pressupostària 34.341.48900 del pressupost municipal vigent, en subvencions per
actuacions a l’àmbit de l’esport.
SETÈ. Autoritzar la despesa per l’import de 25.000 € a càrrec de les aplicacions
pressupostàries que es desglossen del pressupost municipal vigent, en subvencions
per actuacions a l’àmbit de l’ensenyament:
31.326.48900……………………………
31.326.48901……………………………

18.000,00 €
7.000,00 €

CONTRACTACIÓ

En data 24 de febrer de 2020 la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient de
contractació de serveis per a la recollida porta a porta de la fracció vegetal de tot el
municipi i el posterior transport a la planta de tractament, mitjançant el procediment
obert, i va 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 es
va establir en un màxim de 153.682,85€, 10% d’IVA exclòs, per a l’any de durada
inicial del contracte, sense possibilitat de ser prorrogat, amb data prevista d’inici el 16
d’abril de 2020.
En el resolent tercer de l’acord es va autoritzar la despesa, de caràcter plurianual, per
import total màxim del contracte de 169.051,14€ (IVA inclòs), amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 13.1621.22799 del pressupost municipal vigent, subordinada al crèdit
que es consigni en el pressupost de l’exercici 2021.
Una vegada publicada la licitació en el perfil del contractant, i trobant-nos en termini
de presentació d’ofertes, s’ha detectat una errada material quant a l’aplicació
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4. Rectificació d’errada material en la incoació del contracte de serveis de
recollida porta a porta de la fracció vegetal i transport a planta de tractament.
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pressupostària que consta en l’acord d’aprovació de l’expedient i inici de la licitació,
essent la correcta l’aplicació pressupostària 13.1620.22799.
En conseqüència, procedeix esmenar l’error material detectat, en aplicació de
l’establert a l’apartat 2 de l’article 109. Revocació d’actes i rectificació d’errors, de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, i modificar l’aprovació de la despesa amb càrrec a
l’aplicació pressupostària correcta.
Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Serveis Públics proposa a la Junta de Govern
local, com a òrgan de contractació, l’adopció del següent
ACORD
ÚNIC. Rectificar l’errada material detectada en el resolent tercer de l’acord d’aprovació
de l’expedient i de la licitació del servei de recollida de la fracció vegetal porta a porta
i el seu transport a la planta de tractament, adoptat per la Junta de Govern Local el
24 de febrer de 2020, quant a l’aplicació pressupostària on s’imputa la despesa, de
caràcter plurianual, modificant-ne el seu redactat que quedarà de la següent manera:
“TERCER. Autoritzar la despesa, de caràcter plurianual, per import total màxim del
contracte de 169.051,14€ (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 13.1620.22799 del pressupost municipal vigent, subordinada al crèdit
que es consigni en el pressupost de l’exercici 2021, amb el següent desglòs:



Exercici 2020...................... 119.744,56€
Exercici 2021...................... 49.306,58€ ”

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

24/03/2020 La secretària acctal.

I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 11:50
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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