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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 6 de juliol 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 29 DE JUNY DE 2020.
A les 11:00 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.
Atenent les circumstàncies d’alerta sanitària per la situació de pandèmia del Covid-19,
s’ha acordat la celebració de la sessió ordinària mitjançant videoconferència. Ha
quedat acreditada la identitat dels membres, i la intercomunicació entre ells en temps
real i la disponibilitat dels medis durant la sessió.
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:

S'aprova, sense esmenes, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
CONTRACTACIÓ
2. Incoació contracte de subministrament de gasoil de calefacció per edificis
i instal·lacions de titularitat municipal.
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La calefacció de determinades instal·lacions, equipaments i edificis municipals funciona
amb carburant tipus gasoil C, i és necessari adquirir el combustible necessari i suficient
per a abastir les calderes d’aquestes instal·lacions, de tal manera que puguin funcionar
amb normalitat, i puguin complir amb les seves funcions de proporcionar aigua calenta
als vestidors de pavelló i piscina municipals, així com una temperatura òptima pels
treballadors i ciutadania que utilitza tots els equipaments i edificis municipals.
En tractar-se d’un subministrament continuat en el temps, procedeix la seva licitació.
En conseqüència, s’adjunta a l’expedient el plec de clàusules administratives
particulars i el plec de prescripcions 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 Règim Interior i Equipaments Públics,
proposa a la Junta de Govern local, com a òrgan de contractació, l’adopció dels
següents:
ACORDS
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació pel subministrament de carburant tipus
gasoil-C o equivalent per les calderes de calefacció de diversos equipaments,
instal·lacions i edificis de titularitat municipal, mitjançant el procediment obert
simplificat abreujat, i aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec
de prescripcions tècniques que regularan aquesta contractació. L’import de licitació
s’estableix en un màxim de 14.459,56€, 21% d’IVA exclòs, per a l’any de durada inicial
del contracte, sense possibilitat de ser prorrogat, essent el preu unitari de
0,48305€/litre IVA inclòs i amb tots els impostos aplicables, 0,39921€/litres, IVA
exclòs, i el càlcul estimat que es necessita per cobrir les necessitats d’un any, essent
aquest càlcul de 36.220 litres tal i com es desglossa a la clàusula 3a del Plec de
prescripcions tècniques.

SEGON. Convocar el procediment obert simplificat abreujat publicant l’anunci de
licitació en el perfil del contractant, atorgant un termini de 5 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 màxim de
17.496,07€, 21% d’IVA inclòs, que es finançarà atenent el següent desglossament:


Exercici 2020: import màxim de 11.664,05€ (IVA inclòs) amb càrrec a les
següents aplicacions pressupostàries del pressupost municipal vigent
Aplicació pressupostària 02.323.22100……………….. 6.988,12€
Aplicació pressupostària 02.933.22100……………….. 1.020,85€
Aplicació pressupostària 02.342.22100..…………….. 3.477,96€
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S’estima com a data d’inici del contracte l’1 de setembre de 2020.
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Aplicació pressupostària 02.337.22100………………..


177,12€

Exercici 2021: import màxim de 5.832,02€ (IVA inclòs) amb càrrec a les
següents aplicacions pressupostàries, subordinada al crèdit que es consigni en
el pressupost municipal de l’any 2021.
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació

pressupostària
pressupostària
pressupostària
pressupostària

02.323.22100……………….. 3.494,06€
02.933.22100……………….. 510,42€
02.342.22100..……………... 1.738,98€
02.337.22100………………...
88,56€

QUART. Facultar l’Alcaldessa per a aprovar els actes de tràmit que esdevinguin
d’aquesta licitació.
RECURSOS HUMANS
3. Aprovació modificació per a l’oferta Pública d’Ocupació 2017.
ASSUMPTE: MODIFICACIÓ DE L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ DE L’ANY 2017.
La Junta de Govern Local celebrada el 29 de maig de 2017, va acordar l’aprovació de
l’Oferta Pública d’Ocupació per l’any 2017 en els següents termes:
“PERSONAL FUNCIONARI D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL:
SUBESCALA DE SERVEIS ESPECIALS
1 Agent de la Policia Local. Subgrup C2. Graduat ESO o equivalent. Accés lliure.
Concurs-oposició.”

“PERSONAL FUNCIONARI D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL:
SUBESCALA DE SERVEIS ESPECIALS
3 Agents de la Policia Local. Subgrup C2 (C1 a efectes econòmics). 2 concurs-oposició
lliure, 1 mobilitat horitzontal.”
Posteriorment es posa de manifest un error material, les tres places d’agent s’han de
convocar mitjançant concurs-oposició lliure i no reservar una plaça a mobilitat
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Posteriorment la Junta de Govern Local celebrada el 12 de setembre de 2017, va
aprovar la modificació de l’Oferta Pública d’Ocupació per l’any 2017 per incloure dos
places més, la qual va ser publicada el 2 d’octubre de 2017 al BOP CVE-Núm. de
registre: 22017018141 i el 10 d’octubre de 2017 al DOGC amb número CVE-DOGC-A17277049-2017, en els següents termes:
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horitzontal, sent la finalitat que es volia aconseguir amb l’oferta pública d’ocupació,
permetre que el màxim de persones puguin accedir a la mateixa.
La Cap del servei de Recursos humans ha emès informe 109/2020.
Tot i que l’article 21.1.g de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i el 53.1 h) del Text Refós de la
Llei Municipal i Règim Local de Catalunya, determinen la competència de l’Alcaldia pel
que fa a l’aprovació de l’oferta pública d’ocupació, mitjançant el Decret de l’Alcaldia
1301/2019, de 21 de juny, en aquest cas s’ha d’entendre delegada a favor de la Junta
de Govern Local.
Per tot l’exposat la regidoria de l’Àrea de Recursos Humans, proposa a la Junta de
Govern Local l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER. Modificar l’Oferta Pública d’Ocupació aprovada el dia 12 de setembre de
2017, per rectificar l’error material, en el següent sentit:
PERSONAL FUNCIONARI D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL:
SUBESCALA DE SERVEIS ESPECIALS
Denominació

Grup

Subgrup

Agent de la
Policia Local

C

C2 (C1 a efectes
econòmics)

Nombre de
vacants
3

Sistema de selecció
3 concurs- oposició lliure

SEGON. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al
Diari de la Generalitat de Catalunya, i notificar-la als representants del personal
funcionari i laboral.

ENSENYAMENT
URGÈNCIA.- Conveni de col·laboració amb l'INS Corbera de Llobregat per a la
cessió d'ús dels seus patis pel Casal d'Estiu Municipal 2020.
l context de pandèmia sanitària ha fet variar molts aspectes en l’organització
d’activitats i esdeveniments públics, entre ells, el Casal d’Estiu municipal.
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TERCER. Trametre còpia de l’oferta pública d’ocupació a l’Administració de l’Estat i al
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de
Catalunya.
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Els criteris generals establerts per la Generalitat de Catalunya, per a l’organització de
les activitats de lleure educatiu a l’estiu de 2020, contemplen la necessitat de disposar
espais d’ús únic per a cada grup de participants al Casal d’Estiu, per tal que sigui viable
que dos o més grups no entrin en contacte o hagin de compartir espais.
Poder disposar d’espais per a les gairebé 20 persones inscrites d’entre 12 i 16 anys,
amb suficient capacitat per al moviment i l’activitat dels usuaris d’aquestes edats, així
com disposar d’un altre punt de trobada amb les famílies per afavorir que no hi hagi
massificacions en les entrades i sortides del Casal, han portat a demanar a l’INS
Corbera de Llobregat, per la seva ubicació, costat a costat a l’Escola Puig d’Agulles,
que és un dels dos centres de celebració del Casal d’Estiu 2020, la cessió únicament
de la zona de patis i la pista esportiva.
La cessió dels espais esmentats, es regularà mitjançant la signatura d’un Conveni entre
l’INS Corbera de Llobregat i l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, que s’adjunta a
aquest expedient.
La immediatesa de l’inici del Casal d’Estiu justifica l’aprovació amb caràcter d’urgència
d’aquest Conveni, així com la seva signatura.
Per tot l’exposat la Regidoria de l’Àrea d’ Ensenyament, proposa a la Junta de Govern
Local l'adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la minuta del Conveni entre l’INS Corbera de Llobregat i
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat per a l’ús socials de les instal·lacions del centre
educatiu.
SEGON.- Facultar l’alcaldessa per a la seva signatura.
TERCER.- Notificar aquest acord i enviar el Conveni per a la seva signatura a l’INS
Corbera de Llobregat.
4. Precs i preguntes.

29/07/2020 La secretària acctal.

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 14:30
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.

Marta Puig Puig
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